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   Odkud se vzaly  
  „kulturní“ rostliny  ? 
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Šlechtění „ideologicky přijatelné“ 
 

*mutagenese a selekce 
 

*pohlavní křížení 
 

*nepohlavní (vegetativní) křížení  
 
 
dohromady: GREEN BREEDING 



Šlechtění „ideologicky nepřijatelné“ 
 

 
 
Horizontální Genový Transfer (HGT) 
Genové Manipulace 
 

coby TROJSKÝ KUŇ 
 
  „obřích nadnárodních monopolů“ 
 

o 



Neprakta 

MONSTANTO 



Mikroinjekce 

Copak tohle patří do přírody ? Hrajeme si snad na Boha ? 



Částicové dělo 
particle Gun 

(biolistika) 



BAKTERIÁLNÍ 
injekční stříkačka 
 
Agrobacterium 
tumefaciens 



Scientific American 2013 

Když i Američani jsou v pochybnostech, tak si přece 
     toho Monsatana do Evropy nepustíme …. 



GM plodiny  
 
coby dlouhodobé 
(nejen) evropské 
 
POLITIKUM 



 
 

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 



            

seminář 
nadace Heinricha Bolla/ 
Evropští Zelení 

Před volbami do Evropského parlamentu 
                      duben /květen 2014  

seminář Poslanecké sněmovny 
   Radek John,Olga Havlová  VV,Úsvit 

Eva Lichtenberg 
Rakousko,Zelení 

 a Lucy Junková 



Střet podnikatelské licoměrnosti + fanatismu 
 
se zdravým selským rozumem + vědou 
 
 
dva příklady za mnohé jiné : 
 
kauza BT plodiny 
kauza Zlatá rýže 



Insekt Resistentní GM plodiny 
 

z nich jsou nejvíce pěstované plodiny s obsahem                
toxinu Bacillus Thuringiensis 

 

                BT - plodiny 



Vedle standardních 
insekticidů či 
hmyzích predátorů (vosičky) 
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 

* 



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

kancerogenní mykotoxiny 



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 



Biotech Crops x Sustainable Farming: 
 
Celosvětové snížení pesticidových postřiků  
během let 1996-2007 o 359 million kg. 
Toto množství odpovídá 125% celkového ročního objemu pesticidů  
používaných na evropskou ornou půdu. 

 
16 November 2009 : Dorchester,UK 
PG Economics Limited   www.pgeconomics.co.uk 

 
 

Kolika milionům včel byl tak zachráněn život ??? 



HUTCHISON,W.D., BURKNESS,E.C., MITCHELL,P.D., MOON,R.D., LESLIE,T.W., 
FLEISCHER,S.J., ABRAHAMSON,M.,  HAMILTON,K.L.,STEFFEY,K.L., GRAY,M.E.,  
HELLMICH,R.L., KASTER,L.V.,HUNT,T.E., 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 



            

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, tedy netransgenních, odrůd.  
 
V pěti sledovaných státech se množství zavíječe snížilo 
o 27 až 73%. 
 
Dodržení strategie refugií (non-GM ploch)  
zabránilo evoluci BT-odolných populací zavíječe 



                 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 x pěstební strategie 



http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-ryze-zlata-trikrat-
pozehnana-dru-/p_veda.aspx?c=A140409_211027_p_veda_wag 

Neprakta 

Golden Rice 



takhle jsme se kdysi seznámili .. kongres Plant Cell Biotechnology 
                              SZEGED 1980 

Bylo nebylo, aneb příběh Golden Rice – zlaté rýže  
profesora Inga Potrykuse  ** 

** 



       Projekt ZLATÉ a železné RÝŽE: 
 
 IDA (iron deficiency anemia): 
 postiženy 2-3 mld.lidí v Africe a Asii  
- snížení imunity, 
- ohrožen tělesný i duševní vývoj, 
- zvýšená úmrtnost plodů i rodiček (20%), 
  
VDA (vitamin A deficiency )  
- až 230 mil.dětí ročně ohroženo VAD úmrtností, 
- až 500 tis.ročně oslepne  

 
Řešení: „biofortifikované“ základní potraviny, 
zejména loupaná rýže var.indica 



Golden Rice 2 
pro fytoenesyntázu 
až 24x vyšší obsah karoténu oproti původní GR 1  
kryje více než 50% denní potřeby vitaminu A 

GR 2               GR 1  
             

SYNGENTA  2005 



Ingo POTRYKUS 
 
 

Peter BEYER 

2008 

Deset let 
EMBARGA 
na  
GOLDEN RICE 
 
Ideologická 
GENOCIDA  ?? 
 



Study Week on Invitation of the  
Pontifical Academy of Sciences, Vatican City,  
May 15 – 19, 2009  
 

Transgenic Plants for Food Security in the Context 
of Development 
 Ingo Potrykus (Organizer) 

 and Klaus Ammann (Managing Editor)  
 
Published in New Biotechnology, Elsevier, November 30, 2010  
open source Volume 27, 5, p. 445 – 717  
also as open source on 
 the Website of the Pontifical Academy of Sciences 

 
Závěry „Study Week“, schválené jednomyslně jeho účastníky v 
 16 řečích lze nalézt na 
http://www.ask-force.org/web/Vatican-PAS-Studyweek-Elsevier-
publ-20101130/Front-Pages-PAS-Studyweek-Elsevier-2010 

Kongres o GM plodinách – Pontifikální akademie 2009 



Profesor 
Ingo 
POTRYKUS 
 
osmdesátník 
 
2013 

již  
třetí papež  
v pořadí 
žehná  
jeho 
 
Golden Rice 



Škodlivá zlatá rýže 
nebo 
vraždící Greenpeace ? 

Beta karoten ze zlaté rýže je 
stejně dobrým zdrojem vitaminu A  
jako ten z „olejových kapslí“ 

Am.J.Clin.Nutr. 2012  



            

NIČENÍ POKUSNÝCH POLÍ s GOLDEN RICE 
                                              na FILIPINÁCH 

pokusy International Rice Research Institute 
a Phillipine Department of Agriculture 
PILI, Camarines Sur 
Aktivisté: 
 Peasant Movement of the Phillipines 
 SIKWAL-GMO 

Podpisy proti ničení: 
více než 5600 během několika týdnů 
 
Signatáři z celkem 100 zemí planety, asi 40% z 
Europy a 40% z USA, asi 15% z Indie, Philippin a 
dalších asijských zemí, 5% z Afriky jihoamerických 
zemí. (Česká republika 26) 
 
Prakash Ch. 

                       



 GM plodiny si již dávno vyrábí 
       sama příroda 
 

Čerstvá perlička na závěr 



„Divoký“ plasmid                       „Odzbrojený plasmid“ 
tvoří rostlinné nádory                   přepravník cizích genů 



8000 let ekologicky rostoucí přirozený GMO 
s vloženými úseky plasmidu Agrobacterium tumefaciens 
i Agrobacterium rhizogenes 
 

Povíjnice batátová – sladký brambor  
–Ipomea batatas 
 
Kyndt et al. PNAS 2015 



Věřte ve vědu i s jejími nezbytnými  
omyly a slepými uličkami – je to přece „re-search“ – 
 a braňte ji  
proti hlouposti i sobeckosti 

 Děkuji za pozornost a následné zamyšlení  !!!  




