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 Jsou opravdu biopotraviny zdravější ?  
      Realita nebo jen komerční trik ? 

Záměrně provokativní název – ale nikoliv nový    

Je „ORGANIC AGRICULTURE“ farmařením budoucnosti ? 



 
 

Tři jablíčka pro SOUČASNOU EVROPU : 
            BIO – KONVENČNÍ-BIOTECHNOLOGICKÉ 

EUROPARLAMENT 2009 



            

Stejná anti –GM argumentace v Eurovolbách  2014 

Zelení naši (včetně Věcí Veřejných či Úsvitu) i  
  evropští jsou  zásadně proti GM potravinám 
        sněmovní seminář jaro 2014 
http://opatrny.bigbloger.lidovky.cz/c/407440/Geneticky-
modifikovane-potraviny-v-Poslanecke-snemovne.html 



 
 
CO MUSÍ POVINNĚ DODRŽOVAT 

 biozemědělec ? 
 
I.   pouze organická hnojiva  
 
II.  žádné pesticidy, vyjma biopesticidů  
      a to ani při ošetření osiva  
 
III. žádné Geneticky Modifikované Organizmy  
 
 
Nic z toho nemá opodstatnění v moderní vědě o rostlinách 
pravidla II a III jsou jednoznačně kontraproduktivní    
         
 



 
 

Kvalifikované otázky – nekvalifikované odpovědi : 
nevědomost, netolerance, záměrná desinformace ?? 
                       CUI BONO ?  



BIOpotraviny v ČESKU 
objem spotřeby ročně 0,7%   (v Rakousku 7%)  
                 výdaje 170,-Kč / obyvatele …nic moc 
 
Prodejci:    66% super/hypermarkety, 
              19% spec.obchody,  obé výrazně dovozové   
               6% farmy 
Hlavní produkty:  
           mléčné výrobky, dětská výživa, ovoce/zelenina 
 
BIO na 11% zemědělské půdy, z toho ale 83% biotráva 
 
Dotace státu: 
       1-2.500 Kč/ha biotrávy    4 000 Kč/ha orná půda 
       15 000 Kč/ha zeleniny, ovoce    
       25 000 Kč/ha  vinohrady, ovocné sady       



Produkční struktura ploch  

…při 200 ha biopastvin jsi „ekonomicky za vodou“, 
i kdybys trávu jen kompostoval… 



 
 
        sama „organika“nemá se zdravotním ohrožením či 
        vylepšením konzumenta nic  společného… 
 
                                 vždyť 

půdní či vodní výživa rostlin je v podstatě                         
  ANORGANICKÁ, 
 
komposty, humus a p. jsou významné zejména 
pro půdní strukturu 
 
risika … těžké kovy z městských kalů 

I. Pouze organické hnojení 
žádné (průmyslové) AGROCHEMIKÁLIE 



          II.žádné pesticidy  
    vyjma biopesticidů a to ani při ošetření osiva !  

současné výkonné plodiny většiny světa ale vyžadují  
účinnou ochranu proti patogenům,herbivorům,plevelům 
 
Konvenční zemědělství je bez nich nemyslitelné 
 
Patogenem napadené plodiny představují podstatně  
větší zdravotní riziko 
než jsou podlimitní residua moderních pesticidů 
 



          III.žádné GMO  
     
Ortodoxní ideologie proti vědeckému poznání  
i dvacetileté praxi 

Ukrajinský CHMELOVÝ KVAS - zaručeně BEZ GMO !!! 
 



 
 

Jsou EKO a GM postupy navzájem slučitelné ? 
          ideologicky    NE         odborně   ANO 

These: „genové inženýrství se snaží 
přírodu vylepšovat,EkoZ produkuje 
potraviny v souladu s přírodou“ 
Realita: „EkoZ příroda“ v kterékoliv 
agrární krajině je pouhá fikce 
 



Insekt Resistentní GM plodiny 
 

z nich jsou nejvíce pěstované plodiny s obsahem                
toxinu Bacillus Thuringiensis 

 

                BT - plodiny 

Proč ANO ? – BT strategie jako názorný příklad 
i pro naprostého laika 



Zavíječ kukuřičný 
Ostrinia nubilalis 
* primární snížení výnosu,       
* zlomy stonku stěžují sklizeň 
* druhotná kontaminace zrna  
  i siláží houbovými chorobami 
 

kancerogenní mykotoxiny 



Vedle standardních 
insekticidů 
možnost použití 

biopesticidů 



Biobit XL, 
Biobit WP,     motýli 
Bt kurstaki 
Novodor Bt tenebrionis … mandelinky, 
                          květopas jabloňový 

Příbuzní slušovického BATURINU 

Bioinsekticidy připravené z bakteriálních BT toxinů 

* 



Transgenní BT plodiny 
 
si toxin z vloženého bakteriálního genu vyrábějí samy  
 
mechanismus ochrany je tentýž jako 
při použití bioinsekticidu 
 
účinnost během života rostliny trvalá 
 
 

DOSUD ALE  
NEPOUŽITELNÉ PRO BIOFARMÁŘE 
 
v řadě zemí ZAKÁZÁNY i v konvenční produkci 



 

 

 
viz výsledky čtyřletých testů vlivu kukuřice 
BT-MONA 851 na životní prostředí v  Čechách ?? 
 

VÚRV Praha … prof. Kocourek 
EntÚ AVČR České Budějovice … prof. Sehnal  
 
Přesvědčivě pozitivní, žádné snížení „ekodiverzity“ 
spíše naopak. 
 
* Jaká je zdravotní kvalita a výnos  v porovnání s 
kontrolami ?? 
Výrazně větší výnos, zanedbatelná hladina mykotoxinů 
 

* Recentní srovnatelné studie : brouk BÁZLIVEC 

Ekologická neškodnost BT – plodin 
 prokázána dvacetiletou praxi ve světě, ověřena i v ČR 



Hlavní hodnocené taxony: 
mšice (1), třásněnky (2), 
dravé ploštice (3),       
pavouci (4), drabčíci (5),  
střevlíci (6). 
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HUTCHISON,W.D., BURKNESS,E.C., MITCHELL,P.D.,  
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WRIGHT,R.J.,PECINOVSKY,K.,  
RABAEY,T.L., FLOOD, B.R., RAUN,E.S.:  
 
Areawide suppression of European corn borer with Bt maize 
 reaps savings to non-Bt maize growers. 
 
 Science 330: 222-225, 2010 



Za 14 let pěstování ušetřila BT technologie 
zhruba 6.9 miliard dolarů, zejména na postřicích a 
uspořené naftě. 
 

V částce je zohledněn i vyšší náklad na GM osivo. 
 
Zhruba 62 % této částky , tedy 4.3 miliardy dolarů 
ušetřili pěstitelé běžných odrůd…včetně BIOFARMÁŘU  
 
V pěti sledovaných státech se množství zavíječe snížilo 
o 27 až 73%. 
 
Dodržení strategie refugií (non-GM ploch)  
zabránilo evoluci BT-odolných populací zavíječe 

o 
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TABASHNIK,B.E.,BRÉVAULT,T.,CARRIERE,Y: 
 
Insect resistence to Bt crops: lessons from the 

 first billion acres. 
 
Nature Biotechnology 31 : 510-521, 2013 

souhrn poznatků ze 77 originálních studií 
 
analýza evoluce resistence  
u 13 druhů hmyzích škůdců 
 
genetika (více alternativních BT genů) x 
pěstební strategie spoluurčují úspěch 



GM, včely, společnost Heinricha Bolla 
         a evropští Zelení 

http://opatrny.bigbloger.lidovky.cz/c/405759/Alzheimer
-vcely-a-GM-plodiny.html 

politika 



FREE 

 Děkuji za pozornost a následné zamyšlení  !!!  

věda 


