
 
Využití genetické modifikace v ochraně rostlin 

 

Genetická modifikace je úřední terminus technicus označující transgenosi, čili genové 
inženýrství, jinak též techniku rekombinantní DNA. Takto vyšlechtěné organismy se úředně 
nazývají geneticky modifikované (GMO). Je to odborně nesprávné, protože každá mutace je 
modifikací genomu a tudíž také genetickou modifikací, ale podle směrnic EU a českého 
zákona č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a produkty a vyhlášky č. 209/2004 Sb. genetickou modifikací není. To však 
nebrání naši mediím, aby často o GMO nepsala a nehovořila jako o „mutantech“. Budeme 
dále transgenní organismy v souhlase s legislativou označovat jako GMO a transgenní 
plodiny jako GMP s vědomím, že je to pouze úřední označení. 

Přenášení zvolených izolovaných genů mezi jakýmikoli organismy vzniklo koncem 70. 
let minulého století. Nejprve se uplatnilo s velkým ekonomickým efektem ve farmaceutickém 
průmyslu. Díky studiu nádorotvorné schopnosti Agrobacterium tumefaciens (zejména 
na universitě v Gentu) se otevřela možnost účinného přenosu genu do rostlin. Metoda se 
nejprve aplikovala ve prospěch konzumentů vyvinutím rajčete s potlačeným měknutím plodů, 
ale pak se zaměřila na ekonomicky významnější odběratele – zemědělce. 

Od samého počátku byla genetická modifikace pod drobnohledem tzv. biologické 
bezpečnosti. Zpočátku samotných vědců, pak úřadů a laické veřejnosti. Stala se postupně 
nástrojem ekonomických, politických a ideologických bojů. Je jistě patřičné nové plodiny 
prověřovat, ale nemá žádný vědecký podklad vychází-li se z dogmatu, že jen plodiny 
vyšlechtěné transgenosí jsou rizikové. Jejich využití je správně vázáno na hodnocení poměru 
přínos/riziko, který však musí být proveden jak pro agrotechniku založenou na transgenní 
odrůdě, tak stejným způsobem pro odpovídající agrotechniku spojenou s odrůdou konvenční. 

Hlavní směry vývoje GMP šly k plodinám tolerantním na nespecifické herbicidy – 
konkrétně glyfosát a glufosinát – (HTP) a k zavedení toxinu pro hmyzí škůdce do tkání 
rostlin. V menší míře se vyvíjely GMP odolné k určitým virům a houbovým chorobám. 
V současnosti se výzkum obrací k využití transgenose pro navození odolnosti ke stresům, 
zejména vysychání, zaplavování a zvýšenému obsahu solí v půdě. Vytvoření odrůd 
poskytujících zdravější a chutnější potraviny je v pozadí zájmu, protože není odpovídající 
nálada na trhu. Lákavé možnosti, spojené však s nutností zvláštního režimu pěstování, 
představuje využití rostlin jako zdroje farmaceuticky významných látek, zejména peptidů. 

Z hlediska ochrany rostlin je jednoznačný význam metody vnášení genů pro specifické 
toxiny chránící před hmyzími škůdci. Vychází se z dlouhodobé zkušenosti s používáním 
kultur Bacillus thuringiensis jako specifického biologického insekticidu. U nás si ještě 
pamatujeme velkoobjemovou fermentaci těchto kultur v Agrokombinátu Slušovice a jejich 
použití pod názvem Bathurin. 

Dnes je k disposici mnoho odrůd a hybridů Bt-plodin rezistentních k určitým hmyzím 
škůdcům díky přenesenému genu kódujícímu toxický peptid Bacillus thuringiensis. Tento 
v přírodě běžný mikrob se stará o blaho svého potomstva tím, že při dovršení životního cyklu 



buňka vytvoří spóru, která má zachovat rod po dobu nepříznivých podmínek a současně 
syntetizuje zvláštní bílkovinu, která v buňce vykrystalizuje. Nazývá se proto bílkovina Cry, 
dříve se označovala jako δ-endotoxin. Jejím specifickým úkolem je velmi výběrově zabíjet 
určitý hmyz, který se pak stane zdrojem výživy pro potomky bacila vyklíčivší ze spór. 
Evolucí vznikla široká paleta kmenů B. thuringiensis specializovaných na určité druhy nebo 
skupin hmyzu. Dnes se ve světových sbírkách uchovávají tisíce kmenů s různou výběrovostí 
toxického účinku, v mnoha případech omezenou na velmi úzké skupiny, většinou lepidopter 
(motýli, můry, moli), dipter, (mouchy), hymenopter (vosy, včely) a coleopter (brouci). Jen 
vzácně se najde druh bílkoviny Cry jedovatý pro nematody (háďátka). Toxin Cry1Ba, který 
má široké spektrum účinnosti, je spíše výjimkou.  

Když hmyz pozře krystal, který ulpěl na listu, bílkovina Cry se začne v jeho zažívacím 
traktu rozpouštět. Trávicí proteázy upraví uvolněné molekuly odštěpením jednoho nebo obou 
konců. Teprve takto upravená molekula má toxický účinek. Už na těchto dvou úvodních 
stupních začíná první hrubý výběru oběti. Krystal se rozpouští jen za určité kyselosti prostředí 
(pH). Larvy lepidopter a dipter mají silně alkalické prostředí v zažívací trubici, kdežto brouci 
a jejich larvy neutrální nebo mírně kyselé. Proto toxiny působící na prvou skupinu mají ve 
struktuře převahu argininu, který je v případě molekul účinných na brouky nahrazen méně 
zásaditým lysinem. Další rozhodovací stupeň jsou trávicí enzymy, které musí odštěpit 
správnou část molekuly. Místem účinku upravených peptidů jsou specifické povrchové 
receptory na epitelu hmyzí trávicí trubice. Jakmile se na ně peptid naváže, změní formu své 
molekuly a v membráně buňky vytvoří otvor, který buňka není schopna zacelit a hyne. V 
důsledku toho hyne i ten, kdo krystal pozřel – hmyzí larva nebo dospělec. 

U Bt plodin je do rostlinného genomu zařazen gen řídící tvorbu toxické části bílkoviny 
Cry. Enzymatické úpravy již nejsou nutné, ale je zachována specifita pro receptory, takže Bt 
plodiny zneškodňují opět jen určitou skupinu hmyzích škůdců. Bt kukuřice u nás pěstovaná 
má přidaný gen pro toxin cry1Ab a je proto toxická pro larvy lepidopter, ale nikoli např. 
brouků, jako bázlivce kukuřičného (Diabrotica). K tomu je třeba vnést gen cry3Bb1 tvořící 
peptid toxický pro coleoptera (brouky).  

Tím, že rostlina sama toxin produkuje uvnitř svých buněk, odpadají náklady na 
insekticidy, výjezdy techniky i starost s načasováním zásahu. Toxin zneškodní i larvu ukrytou 
uvnitř stonku. To, že rostlina tvoří "insekticid" ve svých buňkách, není nic nepřirozeného. 
Většina rostlin se tak brání býložravcům: štiplavé silice cibule, solanin v bramborech nebo 
alylisothiokyanát křenu jsou rostlinné repelenty. Proti savců má bez černý čili bezinka jed 
(lektin) v kůře. Proto ji zajíc neohryže. Přítomnost bílkoviny Cry uvnitř buněk Bt rostliny, má 
ohromnou výhodu: hmyz s ní přijde do styku až když "si kousne", přesněji, její účinek pocítí, 
jen když mu přejde do jeho zažívací trubice. Tím je však definován škůdce, protože málokdy 
označujeme hmyz okusující plodiny za užitečný. Kromě toho si na toxin nemůže „zvyknout“, 
jak tvrdí někteří populisté, protože dokud ten nereaguje s receptory intestinálních buněk, 
hmyz o jeho přítomnosti „neví“. 

Ve zprávě za rok 2005 uvádí Clive James, že Bt plodiny se pěstovaly na 26.3 
milionech ha, z toho 10.1 mil. ha činily plodiny současně tolerantní k některému 
neselektivnímu herbicidu. Největší podíl připadl na kukuřici a bavlník. U kukuřice činí podíl 



transgenních odrůd 14% z celkové světové produkce kukuřice podle oseté plochy, ale 36% 
(1.91 miliardy USD) podle objemu globálního trhu osiv. Ten zahrnuje cenu osiva a poplatky 
za použitou technologii. Jako novinku zavedl Irán na 4 tisících ha pěstování Bt rýže. 

U kukuřice jsou již používány odrůdy s kombinacemi obou genů cry1Ab i cry3Bb1, 
takže chrání jak před zavíječem, tak bázlivcem, který se v USA stává postupně hlavním 
škůdcem kukuřice představujícím ztráty kolem miliardy USD. Dokonce i od této kombinace 
byla odvozena odrůda tolerantní k neselektivnímu herbicidu a v roce 2005 již pěstována 
v USA takřka na půl milionu ha. 

Jako každý insekticid je i toxin v Bt plodinách spojen s možností vzniku rezistentních 
populací škůdců. Pokud mutuje gen vytvářející specifický receptor na epitelu hmyzí zažívací 
trubice, je toxin málo účinný nebo zcela neúčinný. Prevence vzniku takto necitlivé populace 
se provádí tak, že v sousedství s Bt plodinou se ponechá malé množství standardní odrůdy, na 
které se může škůdce pomnožit. Ten se pak kříží s případně vzniklým necitlivým mutantem, a 
protože mutace je většinou recesivní, potomstvo je opět na Bt toxin citlivé. 

Podobně jako je tomu u chemických prostředků ochrany, v době úspěšného použití 
určitého principu se už musí intenzivně pracovat na vývoji nového. Paleta kmenů Bacillus 
thuringiensis nabízí různé varianty toxinů. Tak např. toxin cry1Fa2 může být úspěšně nasazen 
v případě, že by vznikly populace zavíječe necitlivé na cry1Ab. Nejen to, pracuje se i na 
principu zcela nezávislém na Bt toxinech. Je založen na inhibitorech trávicích enzymů, které 
by způsobily, že hmyz využívající transgenní plodinu jako potravu, by ji nemohl strávit a 
hynul by podvýživou. Zmínili jsme se o lektinech, jako přirozené obraně rostlin proti 
býložravcům. I tato linie se sleduje, zejména proti savému hmyzu, který není citlivý na Bt 
toxiny. Tato linie byla, bohužel, zprofanována neodpovědným postupem Arpada Pusztaie, 
nicméně je velmi perspektivní. 

Zavedení Bt plodin znamená značný přínos pro všechny zemědělce, ale zejména pro 
chudé země v subtropickém pásmu. V roce 2005 se pěstovalo 4.9 mil. ha Bt bavlníku.. 
Bavlník je obzvláště zužován hmyzímu škůdci. Má-li jich být zbaven, musí se použít někdy 
až 28 postřiků (průměrně 11) chemickým insekticidem. Tam, kde na to rolník nemá – za 
sezónu se utratí za insekticidy okolo 500 USD na hektar -, má velké ztráty na úrodě. Když si 
může koupit insekticid a nikoli však potřebnou techniku, vyvolává jeho nechráněné použití 
mnoho otrav, dokonce i dětí. Světová zdravotnická organizace (WHO) udává půl milionu 
případů a z toho pět tisíc úmrtí.  

I u nás je stále významnější Bt kukuřice, v roce 2005 se poprvé pěstovala na produkci 
a vyselo se jí 270 ha, v roce 2006 již 1290 ha. Ukazuje se, že je to nutnost. Z amerického 
kontinentu přenesená rostlina se v novém prostředí setkala s můrkou Ostrinia nubilalis, proti 
které nemá obranu (podrobně viz zpráva z roku 20031). Tento škůdce má u nás název zavíječ 
kukuřičný a v USA – jako důkaz o zavlékání organismů mezi kontinenty - „European corn 
borer“, čili evropský kukuřičný vrták (tam byl zavlečen na počátku 20. století). Jeho larvy se 
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totiž prokoušou po vylíhnutí dovnitř stvolu, kde se živí a kukuřice se láme. Což je horší, 
zraněná tkáň je vstupní bránou pro plísně produkující toxické (rakovinotvorné) mykotoxiny. 
Norma pro potraviny připouští jejich maximální koncentraci 2 mg/kg. Zkušenosti z Anglie 
(Food Standard Agency (2003), Electronic Source: Contaminated maize meal withdrawn from 
sale2) ukazují, že pod tlakem zavíječe je nesnadno dodržet zdravotní nezávadnost kukuřičných 
produktů. Analýzy mnoha vzorků “Bio” kukuřičné mouky (podle směrnice nesmí být plodina 
transgenní ani ošetřená insekticidem) nalezla od 3 do 16 mg/kg mykotoxinů. 

Nová studie3 ukazuje, že endemické patologické těhotenství v údolí Rio Grande 
(Mexiko) je způsobeno mykotoxiny přítomnými v napadené kukuřici, která je hlavní 
potravinou. Zde Bt kukuřice významně pomáhá. 

Zavíječ se od konce minulého století šíří po našem území a jediná „tradiční“ obrana 
proti němu je chemický postřik. Ten musí být přesně načasován na výlet dospělců, protože 
jakmile nakladou vajíčka a larva se dostane do tkáně stvolu, je chemicky nepostižitelná. 
Stříkat načasovaně přes metr vysokou kukuřici ovšem není jednoduché a ochrana proti 
druhému instaru, který v teplých lokalitách je běžný, je už nemožná. Zkušenost ukazuje, že 
chemická ochrana je obecně málo účinná. Zejména jedno ošetření pyretroidy je nedostatečné. 
Širokospektré insekticidy hubí necílový hmyz včetně predátorů škůdců. Mospilan má 
nedostatečnou účinnost, optimální se jeví Integro. Má však vysoké riziko vzniku rezistentních 
populací zavíječe4. 

V polních studií v letech 2002-2004 na lokalitách pod silným a slabým tlakem 
zavíječe se použily (F.Kocourek) netransgenní odrůdy - hybrid Monumental a Raissa - a 
trasgenní Bt kukuřice - jednak isolinie MON 810 a hybrid Monumental. Použila s pro 
srovnání i biologická ochrana spočívá v rozvěšování pouzder Trichoplus s kuklami chalcidek 
(vosiček) druhů Trichogramma. Rozvěšují se ručně na rostliny, takže metoda je omezena na 
malé výměry. Rozvěšení je nutné přesně načasovat, vosičky preferují čerstvě nakladená 
vajíčka. V jednotlivých letech se pohybovala účinnost Trichoplus od 46% do 59%. Použití 
Integro při správném načasování zajistí účinnost až 90%. Ochrana Bt kukuřice byla ve všech 
případech 100%. 

Paralelně se provádělo monitorování celkového hmyzího společenstva v porostech 
standardní a Bt kukuřice. Jednak v Ruzyni u Prahy, v Ivanovicích (F.Kocourek) a v Českých 
Budějovicích (F.Sehnal, O.Habuštová). V žádném případě se nezjistily změny společenstva 
v Bt kukuřici proti kontrole. To je v souladu se závěry konference IOBC5 (International 
Organization for Biological and Intgrated Control of Noxius Animals and Plants) z listopadu 
2003 v Praze.  
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Závěrem je nutno konstatovat, že v oblastech s významným výskytem zavíječe je Bt 
kukuřice jedinou efektivní metodou, jak s minimálními ekologickými riziky získat zdravotně 
nezávadný produkt. 

Transgenose také vede k získání odrůd necitlivých na určitý virus. Používá se vnesení 
genu pro virový plášťový protein a jeho expresí vzniká „imunita“ pro infekci příslušným 
virem. Záleží však na místě integrace genu v genetické mapě. Tato metoda se ověřila u viru 
tabákové mozaiky, X-viru bramboru, viru mozaiky okurky a viru mozaiky vojtěšky. Je nutno 
při ní uvažovat riziko transkapsidace, tj. zabalení nukleové kyseliny jiného viru, než toho, pro 
který se vytvořil obalový protein. Takovéto pseudotypy vznikají přirozeně při současné 
infekci rostliny několika viry. Jiným rizikem je možnost, že nechtěně dodáme funkční 
obalový protein defektnímu viru, který se neprojevoval, protože jeho obalový protein byl 
mutovaný. 

Jiná metoda zavádí gen pro mutovaný transportní peptid nezbytný pro šíření virů 
z buňky do buňky. Možné je též zavádět antisense sekvence DNA kódující komplementární 
RNA k virové RNA. Rostliny obsahují přirozené faktory rezistence k virům. Izolace, 
pomnožení a přenesení příslušných genů je další cestou k ochraně rostlin proti virové infekci.  

Ochrana proti virům a virionům není zatím příliš rozšířena. Dosud největším 
ekonomickým úspěchem v této oblasti byla odrůda papayi rezistentní na virus kroužkovitosti. 
V USA se také pěstují transgenní dýně odolné proti virům. V Evropě se intenzivně zkoumá 
vývoj slivoní necitlivých na virus šarky. 

Význam druhé – a největší – skupiny transgenních plodin tolerujících nespecifické 
herbicidy (HTP) je z hlediska ochrany rostlin složitější. Skutečností je, že jejich použití 
umožňuje získat prakticky čistou monokulturu. Právě to však napadají z hlediska biologické 
rozmanitosti zastánci názoru, že pole má poskytovat potravu nejen pro člověka, ale i pro co 
nejširší společenstvo jiných živočichů. Takovému požadavku ovšem vyhovuje pole mírně 
zaplevelené. 

Druhá námitka je založena na riziku vzniku plevelů tolerujících herbicid podobně jako 
příslušná transgenní plodina. Mohou vznikat jak přirozenými mutacemi a použitý herbocid je 
pouze selekční faktor, tak přímým přenosem transgenu podmiňujícího necitlivost. Tento 
způsob je však omezen na případy, kdy se plodina s volně žijící rostlinou kříží, potomstvo je 
plodné a transgen dále přenáší. U nás je takovým možným rizikem pouze řepka. 

Jsou např. zprávy z USA a Argentiny o plevelech necitlivých na glyfosát, což se klade 
za vinu pěstování RR sóji vyvolávající selekční tlak opakovanou aplikací glyfosátu. Přírůstek 
rizika je však u nás nepodstatný na pozadí obecné aplikace herbicidů, protože např. glyfosát 
se široce používá v zemědělství nezávisle na transgenních odrůdách a velké množství, 
podobně jako jiných herbicidů, se spotřebuje mimo zemědělství např. k údržbě vlakové 
vozové cesty. Tímto způsobem se u nás vyselektovaly např. populace rdesna (Persicaria 
lapathifolia a Polygonum maculatum) a merlíku tuhého (Chenopudium album) rezistentní na 
pět herbicidů.  



Zcela specifickým, čistě komerčním rizikem HTP je použití generik herbicidů, která 
jsou levná a svádějí k nadměrnému dávkováni. Mnohá mohou mít i vedlejší nežádoucí 
vlastnosti. Proto u HTP je mimořádně důležitá technologická kázeň. 

Souhrnně je možno říci, že transgenose skýtá velké možnost k ochraně rostlin. Jejich 
správné použití poskytuje jednak ekonomické výhody pěstitelům, jednak snižuje zátěž 
životního prostředí chemikáliemi a technikou. 

  


