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DEFINICE 



Definice GMO 

• GMO (Zákon o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy č.78/2004 Sb.), 

– za GMO je považován organismus, s výjimkou 
člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA 
byla změněna za pomoci technik genového 
inženýrství jiným způsobem než běžným 
rozmnožováním a kombinací vloh rodičovského 
páru. 

 = BIOTECH CROPS 



Genetické modifikace konvenční x biotechnologické 



Genetické modifikace konvenční x biotechnologické 



 

Recept na bílkovinu je napsaný v genu 

pomocí čtyřpísmenné abecedy DNA. 

Mutace způsobí, že v tomto „textu“ 

některá písmena zmizí, nahradí se 

jinými, nebo se nově vloží. Co se pak 

stane, ukazuje (trochu s nadsázkou) 

schéma vpravo. Mutace někdy postihují 

větší oblasti než jediný gen. Pak třeba 

mizí i celé chromozómy. 

Změny v DNA ani v bílkovinách 

nemůžeme vidět na vlastní oči. Jejich 

následky ale ano. Například v rostlině s 

červenými květy je bílkovina, která z 

bezbarvé látky vyrábí červenou. Když 

mutace vyřadí bílkovinu z provozu, 

budou květy bílé. 

?Mutace? 



Mutanti jsou žádaní 



HISTORIE ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN A 
BIOTECHNOLOGIÍ 
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• Historie šlechtění rostlin a biotechnologií 

8500-5500 př.n.l. Lidé se začali usazovat na jednom místě, pěstovali plodiny a 

chovali zvířata. Nejlepší část úrody uchovávali k zasetí na příští rok. 

1800 př.n.l. Babyloňané vylepšovali 

kvalitu datlí opylením samičích rostlin 

datlových palem pylem ze samčích 

rostlin s žádanými vlastnostmi 

4000 př.n.l. Používání 

kvasinek při výrobě 

vína a přípravě chleba 

v Egyptě 

3000 př.n.l. 

Selekce brambor 

v Peru 
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1863 Mendel vypozoroval na rostlinách hrachu, že 

„neviditelné částice“ (později definované jako 

geny) přenášejí znaky z rodičů na potomstvo 

předvídatelným způsobem, byly objeveny zákony 

dědičnosti. 

1685 vynález mikroskopu Van Leuwenhoek 

1862 Pasteur použil ošetření zvýšenou teplotou k 

likvidaci choroboplodných zárodků v potravinách 



1953 Byla objevena struktura DNA 

(Watson a Crick). 

• Historie šlechtění rostlin a biotechnologií 



1973 Cohen a Boyer úspěšně přenesli genetický  materiál mezi taxonomicky 

vzdálenými druhy Xenopus laevis + E.coli 

Restrikční enzym 

EcoRI 

• Historie šlechtění rostlin a biotechnologií 

Lepivé konce 

Žabí DNA fragment 

Plasmid i žabí DNA 

měly komplementární 

lepivé konce, kterými 

se spojily 

 

 

Rekombinantní 

molekula DNA  - 

vektor pro přenos 

žabí DNA  do E. coli 

 

 



1982 výroba rekombinantního inzulínu V současné době 

se dává přednost biosyntetické přípravě tak, že do DNA 

bakterie Escherichia coli nebo kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae se vpraví lidský gen z krátkého ramene 11. 

chromozomu pro výrobu lidského inzulinu. Poté se z těchto 

bakterií (či kvasinek) izoluje čistý humánní inzulin. 

• Historie šlechtění rostlin a biotechnologií 

1990 – výroba 

rekombinantního 

chymosinu (syřidlo pro 

výrobu sýrů) 

prostřednictvím bakterie 

Kluveromyces lactis 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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• Historie šlechtění rostlin a biotechnologií 

 

 

 

1994 Vstoupilo na trh FlavrSavr ® rajče s osvědčením 

o bezpečnosti od FDA. Byla  také pěstována virus 

rezistentní dýně. 

1998 Virus rezistentní papaja vyšlechtěná 

pomocí biotechnologických metod zachránila na 

Havaji pěstování a zpracovatelský průmysl 

papaji.  







Nejvíce pěstované biotech plodiny 



VYUŽITÍ BIOTECH (GM) PLODIN 



5 generací biotech rostlin podle 
způsobu využití: 

I. generace – ochrana proti chorobám, škůdcům 
a  plevelům; 

II. generace – odolnost k  abiotickým stresům (sucho, 
chlad, zasolení půdy, nedostatek světla);  

III. generace – rostliny s  vyšší nutriční hodnotou 
(výhodné složení mastných kyselin, upravený obsah 
vitaminů); 

IV. generace - ekologicky výhodné rostliny (fytáza; 
bioremediace); 

V. generace – náhrada fosilních paliv, suroviny pro 
průmysl (výroba etanolu, bionafty, škrobu, vlákna, 
barviva, maziva, biovakcíny, biofarmaka). 
 



Průmyslové využití biotech plodin 

• Zemědělství znamená z hlediska 
průmyslového využití  

1. potraviny a krmiva 

2. suroviny pro jiné ne-potravinářské (technické) 
využití 

 

 



Více potravin, kvalitnější výživné vlastnosti jsou 
nezbytné pro narůstající lidskou populaci 
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Do roku 2050 se očekává, že populace 

dosáhne  

9 miliard lidí,  

kteří budou  

potřebovat o 70%  

více potravin než 

je dnes produkováno.  

(Godfray 2010; FAO 2009) 



Biotechnologie nabízí řešení podvýživy  
 

 

• Golden Rice 

•  beta-carotene vitamin A 

• Biofortifikované proso 

• vitamin A, železo, zinek 
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V oblastech, kde setkáváme s 

podvýživou jsou důležité základní 

potraviny se zlepšenými výživnými 

vlastnostmi, které společně s 

místními potravinami mají velkou 

možnost zlepšit zdraví místních 

obyvatel 



Nepotravinářské - technické využití (soji) 

• Podlahové krytiny, plasty, 

• Barviva – svíčky, pastelky, inkousty 

• Kosmetický průmysl 

• Maziva, adheziva 



Nepotravinářské - technické využití (soji) 

• Biodiesel – palivo pro 
dieselové motory lze 
vyrábět ze (sojového) 
oleje transesterifikací 
(odstranění glycerinu).  
Palivo hoří čistěji než 
ropná nafta (méně emisí, 
netoxické, obnovitelný 
zdroj, šetrné k přírodnímu 
prostředí). 

 



PLODINY TOLERANTNÍ 
K HERBICIDŮM  



Výhody HT plodin 

• Výborná účinnost herbicidů proti plevelům, zvýšení výnosu 
plodin; 

• Flexibilita – možnost použití i v pozdějších vývojových fázích 
růstu rostlin; 

• Omezený počet postřiků během vegetace; 
• Snížení spotřeby paliv, nižší nároky na lidskou práci; 
• Omezení utužení půdy; 
• Využití účinných látek s nízkou toxicitou, které nepřetrvávají 

v půdě;  
• (USA - možnost využití bezorebného hospodaření na půdě 

nebo způsobu s minimálním zpracováním půdy, které je 
výhodné pro zachování půdní struktury a mikroorganismy 
(Felsot, 2000)). 



HT herbicid tolerantní GM plodiny 
• Rezistence ke glyfosátu 

Roundup® 
 

• phosphoenolpyruvate:3-
phosphoshikimate 5-O-(1-
carboxyvinyl)-transferase 

• Glyfosát blokuje EPSPS enzym, 
který se účastní biosyntézy 
aromatických AMK, vitaminů a 
mnoha sekundárních metabolitů. 

• Tolerance ke glyfosátu: 
– Inkorporace genu půdní bakterie, 

která produkuje glyfosát-tolerantní 
formu EPSPS.  

– Inkorporace genu půdní bakterie, 
která  produkuje  enzym 
degradující glyfosát. 

• Rezistence ke glufosinolátu 
 Basta®, Liberty® 

 
• Glufosinolát obsahuje 

phosphinothricin, který rostlinám 
blokuje enzym odpovědný za 
metabolismus N a za detoxifikaci NH3.  

• Tolerantní rostliny obsahují gen pro 
detoxifikaci glufosinolátu 
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Počet komerčních HT kultivarů 

Agrostis stolonifera

Beta vulgaris

Brassica napus

Cichorium intibus

Glycine max

Gossypium hirsutum

Linum usitatissimum

Medicago sativa

Nicotiana tabacum

Triticum aestivum

Zea mays



Integrovaná ochrana RR soji – 
„superplevele“ 



Komerční biotech plodiny 
podle vlastností 

1. 2,4-D herbicide tolerance 

2. Altered lignin production 

3. Anti-allergy 

4. Antibiotic resistance 

5. Coleopteran insect resistance 

6. Delayed fruit softening 

7. Delayed ripening/senescence 

8. Dicamba herbicide tolerance 

9. Drought stress tolerance 

10. Enhanced Photosynthesis/Yield 

11. Fertility restoration 

12. Glufosinate herbicide tolerance 

13. Glyphosate herbicide tolerance 

14. Isoxaflutole herbicide tolerance 

15. Lepidopteran insect resistance 

16. Male sterility 

17. Mannose metabolism 

18. Mesotrione Herbicide Tolerance 

19. Modified alpha amylase 

20. Modified amino acid 

21. Modified flower color 

22. Modified oil/fatty acid 

23. Modified starch/carbohydrate 

24. Multiple insect resistance 

25. Nicotine reduction 

26. Nopaline synthesis 

27. Oxynil herbicide tolerance 

28. Phytase production 

29. Sulfonylurea herbicide tolerance 

30. Viral disease resistance 

31. Visual marker 
 

 

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=28&GMTrait=2,4-D herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=28&GMTrait=2,4-D herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=28&GMTrait=2,4-D herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=30&GMTrait=Altered lignin production
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=30&GMTrait=Altered lignin production
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=30&GMTrait=Altered lignin production
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=30&GMTrait=Altered lignin production
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=14&GMTrait=Anti-allergy
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=14&GMTrait=Anti-allergy
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=14&GMTrait=Anti-allergy
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=19&GMTrait=Antibiotic resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=19&GMTrait=Antibiotic resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=19&GMTrait=Antibiotic resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=5&GMTrait=Coleopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=5&GMTrait=Coleopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=5&GMTrait=Coleopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=5&GMTrait=Coleopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=5&GMTrait=Coleopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=24&GMTrait=Delayed fruit softening
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=24&GMTrait=Delayed fruit softening
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=24&GMTrait=Delayed fruit softening
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=24&GMTrait=Delayed fruit softening
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=24&GMTrait=Delayed fruit softening
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=17&GMTrait=Delayed ripening/senescence
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=17&GMTrait=Delayed ripening/senescence
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=17&GMTrait=Delayed ripening/senescence
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=17&GMTrait=Delayed ripening/senescence
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=27&GMTrait=Dicamba herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=27&GMTrait=Dicamba herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=27&GMTrait=Dicamba herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=18&GMTrait=Drought stress tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=18&GMTrait=Drought stress tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=18&GMTrait=Drought stress tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=29&GMTrait=Enhanced Photosynthesis/Yield
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=29&GMTrait=Enhanced Photosynthesis/Yield
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=29&GMTrait=Enhanced Photosynthesis/Yield
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=29&GMTrait=Enhanced Photosynthesis/Yield
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=29&GMTrait=Enhanced Photosynthesis/Yield
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=16&GMTrait=Fertility restoration
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=16&GMTrait=Fertility restoration
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=26&GMTrait=Isoxaflutole herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=26&GMTrait=Isoxaflutole herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=26&GMTrait=Isoxaflutole herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=15&GMTrait=Male sterility
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=23&GMTrait=Mannose metabolism
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=23&GMTrait=Mannose metabolism
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=23&GMTrait=Mannose metabolism
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=31&GMTrait=Mesotrione Herbicide Tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=31&GMTrait=Mesotrione Herbicide Tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=31&GMTrait=Mesotrione Herbicide Tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=22&GMTrait=Modified alpha amylase
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=22&GMTrait=Modified alpha amylase
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=22&GMTrait=Modified alpha amylase
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=22&GMTrait=Modified alpha amylase
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=22&GMTrait=Modified alpha amylase
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=9&GMTrait=Modified amino acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=9&GMTrait=Modified amino acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=9&GMTrait=Modified amino acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=9&GMTrait=Modified amino acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=9&GMTrait=Modified amino acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=10&GMTrait=Modified flower color
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=10&GMTrait=Modified flower color
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=10&GMTrait=Modified flower color
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=10&GMTrait=Modified flower color
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=10&GMTrait=Modified flower color
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=8&GMTrait=Modified oil/fatty acid
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=11&GMTrait=Modified starch/carbohydrate
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=11&GMTrait=Modified starch/carbohydrate
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=11&GMTrait=Modified starch/carbohydrate
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=11&GMTrait=Modified starch/carbohydrate
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=11&GMTrait=Modified starch/carbohydrate
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=21&GMTrait=Multiple insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=21&GMTrait=Multiple insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=21&GMTrait=Multiple insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=21&GMTrait=Multiple insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=21&GMTrait=Multiple insect resistance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=13&GMTrait=Nicotine reduction
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=13&GMTrait=Nicotine reduction
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=13&GMTrait=Nicotine reduction
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=25&GMTrait=Nopaline synthesis
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=25&GMTrait=Nopaline synthesis
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=25&GMTrait=Nopaline synthesis
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=3&GMTrait=Oxynil herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=3&GMTrait=Oxynil herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=3&GMTrait=Oxynil herbicide tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=12&GMTrait=Phytase production
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=12&GMTrait=Phytase production
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Biotech plodiny s rezistencí k herbicidům 

• 2,4-D herbicide tolerance 

• Altered lignin production 

• Anti-allergy 

• Antibiotic resistance 

• Coleopteran insect resistance 

• Delayed fruit softening 

• Delayed ripening/senescence 

• Dicamba herbicide tolerance 

• Drought stress tolerance 

• Enhanced Photosynthesis/Yield 

• Fertility restoration 

• Glufosinate herbicide tolerance 

• Glyphosate herbicide tolerance 

• Isoxaflutole herbicide tolerance 

• Lepidopteran insect resistance 

• Male sterility 

• Mannose metabolism 

• Mesotrione Herbicide Tolerance 

• Modified alpha amylase 

• Modified amino acid 

• Modified flower color 

• Modified oil/fatty acid 

• Modified starch/carbohydrate 

• Multiple insect resistance 

• Nicotine reduction 

• Nopaline synthesis 

• Oxynil herbicide tolerance 

• Phytase production 

• Sulfonylurea herbicide tolerance 

• Viral disease resistance 

• Visual marker 
 

 



Bt PLODINY REZISTENTNÍ 
K ŠKŮDCŮM 



Bacillus thuringiensis 

 
• Původní Bt technologie (40 let) 

 
• Aplikace kultur v tekutých postřicích 

nebo formou granulí na porosty 
• Obecně se považují za velmi šetrné k 

životnímu prostředí (jedná se o běžně 
se vyskytující půdní bakterii) 

• Insekticid (produkovaný Bt toxin) 
perforuje výstelku střev hmyzu 

• Nezasáhne hmyz, který je na spodní 
straně listu nebo penetroval dovnitř  
do tkání 

• Za slunečného počasí je inaktivován 
UV, za deštivého počasí je riziko smytí 

• Biologické přípravky: Biobit WP, 
Biobit XL 

 
• Moderní Bt technologie 

 
• Existuje asi 200 typů Bt proteinů 
• Bt gen zabudovaný do genomu 

rostliny působí pouze na škůdce 
• Hmyz musí mít specifické receptory, 

na které se Bt protein váže, je 
aktivován v alkalickém prostředí ve 
střevě, dochází k perforaci střeva, po 
několika dnech úhyn vyhladověním 

• Pro užitečný nebo dravý hmyz není 
toxický 

• Testy na pokusných zvířatech a lidech  
negativní (toxicita, alergenicita) 

• UV rozkládá Bt protein, v půdě je 
středně stabilní, imobilní (nemigruje 
do spodních vod) 



Výhody Bt plodin  

• Omezení postřiků insekticidy o 60-70% 

• Úspora nákladů (chemikálie, pohonné hmoty, 
lidská práce), vyšší finanční zisky 

• Součást integrované ochrany  
– Ochrana necílových skupin hmyzu 

– Predátoři mohou likvidovat více jiných škůdců 

– Refugia, pufrovací zóny 

– Nižší napadení rostlin houbovými patogeny, 
snížení obsahu mykotoxinů 

 

 

 

 



Monarcha stěhovavý 
(Danaus plexippus) 
• Migrace v obrovských 

hejnech mezi 
Mexikem a Kanadou 

• 1999 – poškození 
larev po podávání 
pylu Bt rostlin 

• V polních podmínkách 
je koncentrace pylu 
pro larvy monarchy 
neškodná 

 



BIOFORTIFIKACE 



Zlepšená nutriční hodnota, 
biofortifikace 

 







Možnost vývoje olejů „zdravých pro srdce“. 

• Moderní šlechtitelské metody a metody 

zpracování potravin se využívají k výrobě 

oleje z řepky, soji a slunečnice, které 

neobsahují nasycené mastné kyseliny. 
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• Sojové a řepkové oleje 

vyrobené z „biotech“ 

(GM) odrůd jsou 

zdrojem omega-3 

mastných kyselin, které 

nejlépe působí proti 

onemocněním srdce.  

 





BIOFARMING 



Geneticky upravené plodiny 
využitelné pro biopharming 

 





Léčiva vyráběná GM rostlinami 

Název výrobku  Klasifikace Indikace Transgenní plodina 

jednořetězcové 
fragmenty FV 
protilátek 

protilátka 
Non-Hodgkin’s 
lymphoma  
(rakovina krve) 

tabák 

CaroRx  protilátka zubní kaz tabák 
E. coli heat-labile 
toxin  

očkovací látka průjem 
kukuřice 
brambor 

Gastric lipase  enzym 
Cystická fibróza, zánět 
slinivky 

kukuřice 

Hepatitis B virus 
surface antigen  

očkovací látka žloutenka B  
brambor 
salát 

Human intrinsic factor  dietní přídavek 
Vitamin B12 
deficiency  

Arabidopsis  

Lactoferrin  dietní přídavek 
infekce trávicího 
traktu 

kukuřice 

Norwalk virus capsid 
protein  

očkovací látka Norwalk virus  brambor 

Rabies glycoprotein  očkovací látka vzteklina špenát 

Cyanoverin-N  microbicide  HIV  tabák 
Insulin  hormon cukrovka světlice barvířská 

Lysozyme, Lactoferrin, 
Human serum 
albumin  

dietní přídavek průjem rýže  



BIOREMEDIACE 











BIOPALIVA 
(ZELENÁ ENERGIE) 



Biopaliva 

Sluneční 

energie 

Zpracování 

plodiny 

Potraviny 

Výroba            

bionafty        

Glycerinové 

výrobky 

Palivo – zelená nafta, 

bionafta  
Existující 

technologie 

Obnovitelný zdroj 

energie 

 



Biopaliva 
Plodiny využitelné pro energetiku 

Země Bioethanol Biodiesel  

Brazilie cukrová třtina --- 

USA  kukuřice soja 

Čína  proso 
řepka, 
slunečnice 

Německo cukrová řepa 
řepka, 
slunečnice 

Francie  cukrová řepa 
řepka, 
slunečnice 

Itálie  --- 
řepka, 
slunečnice 

Kanada  obiloviny --- 

Thajsko 
kassava 
(maniok) 

--- 

Španělsko cukrová řepa --- 

Dánsko --- 
řepka, 
slunečnice 

Česko --- 
řepka, 
slunečnice 

Austrálie 
obiloviny, 
cukrová třtina 

--- 



Cukrová třtina 

• Brazílie – změna chemické struktury 
ligninu pro snadnější separaci, která 
umožní zvýšit i konverzní poměr 
celulóza: etanol. 

– http://agencia.fapesp.br/en/16756 

• Austrálie - inzerce mikrobiálního genu, 
který produkuje  enzymy pro degradaci 
celulózy ve zralých třtinových listech. 

– Harrison, M.D. et al. (2011) 
Accumulation of recombinant 
cellobiohydrolase and endoglucanase 
in the leaves of mature transgenic 
sugar cane. Plant Biotech J. 9: 884-
896 



BIOTECH PŠENICE 



… a co GM pšenice??? 

2004 
HT pšenice následovala řadu jiných GM plodin odložených k ledu z důvodu obav konzumentů 



… a co GM pšenice??? 

• Herbicid tolerantní 

– MON 71800  
Roundup Ready™ wheat 
 
 
 

• Insekt rezistentní 

• Tolerance k zasolení 

• Tolerance k suchu 

 

 

• Gluten free wheat pro 
bezlepkovou dietu  
(biofortifikace) 

2010 Consumer Perceptions of Food Technology Survey. 2010. International Food Information Council: 

73% of consumers said they would be likely to purchase bread, crackers, cookies, cereal, or pasta 

made with flour from wheat that had been modified by biotechnology to use less land, water, and/or 

pesticides.  

 



SITUACE S GM V ČR 







Brambory Amflora se pěstovaly pouze po přechodnou dobu v roce 2010. GM odrůda 
bramboru Amflora je geneticky upravená k vyšší produkci amylopektinu na úkor amylózy, 
hlízy nejsou určeny ke konzumaci, ale k výrobě papíru, lepidla nebo textilu. Amflora byla 
v ČR pěstována pouze na 7 pozemcích v okrese Žďár nad Sázavou cca na 150 ha ve 3 
podnicích. Vzhledem k postoji EU firma Basf stáhla svoje aktivity z Evropy a přesunula 
svoje působení na perspektivnější trhy v Americe a v Asii. 
 

  

Transgenní brambory Amflora 



SITUACE V EVROPĚ 



Označování potravin v USA 
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• Přítomnost alergenů v potravinách. 

• Zvýšení obsahu přirozeně se 

vyskytujících toxinů. 

• Změny v obsahu živin nebo jejich 

vlastností. 

FDA has determined the process of biotechnology is not 

a “material fact” to be mandated on the food label. 

Zvláštní označení se vyžaduje v případech, kdy má 

odhalit materiální změny jako:  

FDA Food and Drug Administration (úřad pro ochranu potravin a léčiv) 

 





„Věda nejsou výmysly: 

je čas znovu přemýšlet o 

genetických modifikacích“ 

www.europabio.org  

Plochy GM plodin jsou na ústupu postoj politiků je vrtkavý 

http://www.europabio.org/
http://www.europabio.org/


omega-3 mastné kyseliny 



BUDOUCNOST BIOTECHNOLOGIÍ 



Technologie RNAi 



Cílené genetické modifikace za pomoci 
meganukleáz; editace genomu 

• Zinkové prsty 

• TALEN 

• CRISPR 

The CRISPR pathway was discovered in bacteria, where it functions much like an immune system against invading viruses 

and plasmid DNA. Short DNA sequences (spacers) from invading viruses are incorporated at CRISPR loci within the bacterial 

genome and serve as “memory” of previous infection. Re-infection triggers the complementary mature CRISPR RNA (crRNA) 

to find a matching sequence – which provides the CRISPR-associated (Cas) nuclease the specificity to form a double-strand 

break at specific “foreign” DNA sequences.  



INFORMAČNÍ ZDROJE 



ODKAZY na další informace o GMO 
 

• Ministerstva do jejichž kompetence spadá 
GMO: 

– Ministerstvo životního prostředí ČR: 
www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organis
my 

– Ministerstvo zemědělství ČR : 
www.eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/gmo-
geneticky-modifikovane-organismy/ 

– Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz, 
prostřednictvím www.szu.cz/tema/bezpecnost-
potravin/potraviny-noveho-typu 
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Základní internetové zdroje 
vědeckých informací 

• www.gate2biotech.cz  

• www.biotrin.cz  

• www.efsa.europa.eu  

• www.europabio.org  

• www.isaaa.com  

• www.foodinsight.org 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

svabova@agritec.cz  

mailto:svabova@agritec.cz

