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Novinky ze světa GMO

Nové techniky šlechtění (NBT) – naděje v boji s klimatickou změnou



Studujeme rostlinné genomy za účelem poznání a 
vývoje nových šlechtitelských metod
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Témata přednášky

Aktuální přístup ke GM plodinám u 

nás a ve světě

Pokrok ve vývoji metod editování 

rostlinných genomů

Rizika produkce potravin
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(c)Twitter



Sledujeme celosvětový nárůst rizik spojených s 

potravinovou bezpečností

• Fundamentalismus

• Klimatická změna

• Válečné konflikty



Diskuse ohledně zemědělství a GM plodin 

je zpolitizovaná

19. března 2022, Francie
Spolek „Bretaň proti farmám“ zastavil vlak s 1500 tuny pšenice (= 6 000 000 baget) a 
velké množství vysypal na koleje. Důvod???

• Odmítání (čehokoliv) na základě ideologie, nikoliv vědeckých dat.

• V rámci EU především některé „západoevropské země“ 

https://www.causeur.fr/



Narůstá počet hladovějících

Světové ekonomické fórum – Davos, Švýcarsko, 24-05-2022

V roce 2017 hladovělo 80 milionů lidí.

Kvůli konfliktům a změně klimatu se číso zvýšilo na 135 milionů.

Kvůli COVIDu pak na 276 miliónů lidí.

Aktuálně (2022) hladoví 325 milionů lidí.

Navýšení hladovějících o 1% zvyšuje o 2% migraci...

David Beasley

Výkonný ředitel 

Světový potravinový program OSN



Dochází k oteplování planety
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Klimatická změna má výrazné dopady na 

zemědělství

• Častější extrémy počasí
• Extrémní teploty
• Záplavy
• Sucho
• Škůdci a choroby

https://www.intersucho.cz/



Válka na Ukrajině dále ohrožuje zemědělskou 

produkci a světové zásobování potravinami 

Obiloviny
Slunečnice
Kukuřice



Ztráta nenahraditelných genových zdrojů

• Genová banka, Charkov - 160 000 vzorků

• Genové zdroje pro klasické 
šlechtění

• Koncept ustavený ruským 
vědcem N.I. Vavilovem 

Global Seed Vault, 
Špicbergy 
Norsko

1 081 026
vzorků
(2021)



Kombinace dopadů klimatické změny a války na 

Ukrajině vedou k potravinovému protekcionismu

• 2. největší producent pšenice na světě

• Především domácí trh

• Předpokládaný export 10 miliónů tun v roce 2022 

• Vlna veder v Indii – jaro 2022



Jsou GM plodiny jedním z řešení 

nedostatku/kvality potravin?



2019

Pšenice odolná vůči vzcházení semen v klasech



Rajčata s vysokým obsahem vitamínu D



Nobelova cena za vývoj metody pro editování genomu



Regulace GM plodin – situace květen 2020

Schmid et al., EMBO REPORTS, 19-05-2020



Konsenzuální požadavek vědecké komunity

ohledně GM plodin

• Posuzování produktu a nikoliv způsobu jakým byl získán.

• Vynětí odrůd, které nenesou cizí genetický materiál, a jsou tak 
nerozlišitelné od konvenčně šlechtěných odrůd, z ranku GMO.

• Ponechání stávajících regulací ohledně transgenních plodin (např. Bt 
plodiny). 



Regulace GM plodin – situace květen 2022

Indie ČínaBangladéš



Bangladéš – Lilek (brinjal) jako základní potravina 

lilek s larvou 
Leucinodes orbonalis Bt lilek

 Bt lilek (povolen od roku 2014)

 Standardní lilek - masivní aplikace pesticidů

 Exprese genu z Bacillus thuringiensis (Bt)

 Resistence vůči Leucinodes orbonalis

 Bt toxin je neškodný pro obratlovce



2016–2017

• Zisk z hektaru

• Bt brinjal - 2151 USD/ ha

• non-Bt brinjal 357 USD/ ha. 

• 37.5 % méně výdajů na pesticidy

• 11.5 % méně otrav pesticidy

Bangladéš – Lilek (brinjal) jako základní potravina 
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Počet farmářů pěstujících Bt lilek

https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2021/09/gmo-eggplant-is-documented-win-for-resource-poor-farmers/
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2019/03/study-confirms-gmo-eggplant-cuts-pesticide-use-bangladesh/



Mezitím v Indii...



Klíčová Indická GM plodina je Bt bavlna

• Bt bavlna 80-100 % (v závisloti na svaz. státu)

• 37% Redukce použití insecticidů

• 22% vyšší výnos

• 68% vyšší zisk farmářů



• Srí Lanka, populace 21 miliónů, 2 miliony farmářů.

• 2019 – Prezident G. Rajapaksa zavádí plán 10-letého přechodu na organické farmaření.

• = zákaz umělých hnojiv a pesticidů!

• 2021 – Přechod celé země na organické farmaření ... ;-)

Je alternativou organické zemědělství? 

Případ Srí Lanky

https://foreignpolicy.com/2
022/03/05/sri-lanka-
organic-farming-crisis/



• 2021 - Propad v produkci rýže a čaje.

• Ztráty a kompenzace 775 miliónů USD.

• Ztráta potravinové soběstačnosti, 500 000 lidí propad do chudoby.

• 2022 – Návrat ke klasickému zemědělství za použití agrochemie

Jak to dopadlo?



Přelomový rok 2022 v Číně...

• GM Tabák rezistentní vůči viru (1998), Pěstování Bt bavlny – redukce pesticidů

• Import 100 milliónů tun sóji, 10+ milliónů tun kukuřice…

• Nová legislativa (2022) – posuzování produktu, nikoliv metody.

• Řada „Čínských“ CRISPR editovaných plodin (pšenice, rýže)

• Pšenice rezistentní 
vůči padlí Blumeria 
graminis f. tritici

Wang et al., Nature Biotech, 2014



https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2022/04/in-boost-for-agriculture-india-exempts-gene-edited-crops-from-biosafety-assessment/

https://geneticliteracyproject.org/2022/04/04/india-decides-gene-edited-crops-and-foods-will-not-be-as-tightly-regulated-as-gmos/

...a náhlé změny v Indii...

• Posuzování produktu, nikoliv metody...



Jaká je situace v EU?

2020 Brexit

25. července 2018 - Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 111/18
Organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy a v 
zásadě podléhají povinnostem stanoveným směrnicí 2001/18/ES.
Těmto povinnostem však nepodléhají organismy získané technikami mutageneze, 
které jsou již dlouho běžně používány.



Poradenství a ovlivňování legislativních návrhů ke GM rostlinám

• 134 vědeckých organizací v rámci EU

• AV ČR
• CEITEC
• CRH
• Mendelova Univerzita
• Univerzita Karlova

• Cíl - Zavedení legislativy v souhlasu s 
vědeckým konsenzem – posuzování 
produktu, nikoliv metody.



• Přední čeští rostlinní vědci

• Vystoupení v rozhlase, TV

• Veřejné a odborné diskuse

• Průzkumy veřejného mínění – vnímání tématu GMO

• Konzultace pro odborníky i zákonodárce

Řada osvětových aktivit ke GM plodinám na národní úrovni



Studie Evropské komise studie o new genomic
techniques (NGT) (11/2019-04-2021)

• Rostliny získané NGT mohou přispět k cílům                                                                     
EU Green Deal a „Farm to Fork“.

• Existují obavy z potenciální bezpečnosti a dopadů na životní prostředí, koexistence 
s eko- a noGM-zemědělstvím a práva spotřebitelů na informace a svobodu výběru.

• Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) konstatoval, že rostliny získané NGT 
mohou mít stejný rizikový profil jako rostliny produkované konvenčním šlechtěním.

• Legislativa EU je nedostatečná vzhledem k pokroku na poli NGT.

• 2022 - Probíhá „veřejná konzultace“ nad závěry studie.



… včera v Londýně…

25.5.2022

Prof J. Napier - Rothamsted Research
Camelina s Omega-3-mastnými kyselinami

Prof C. Martin – John Innes Centre
Rajčata s vitamínem D



Shrnutí

 Genomové editace jsou plně etablovanou technologií s 

obdivuhodným potenciálem.

 GM plodiny mají potenciál zlepšit naše životy a 

světovou potravinovou situaci.

 Rok 2022 je pravděpodobně přelomový z hlediska 

legislativy (Čína, Indie, UK).



Děkuji za Vaši pozornost a dotazy


