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Súčasné problémy pri zabezpečovaní potravinovej dostatočnosti 

• pokles plôch obrábanej pôdy

• chudobou trpí asi 1.2 miliardy ľudí, z 
toho viac ako 800 miliónov podvýživou

• 22% svetovej populácie trpí
nedostatkom železa

• asi 140 miliónov detí má v strave
nedostatok vitamínu A; z toho až pol
milióna každoročne oslepne

• viac ako 30% straty úrody  sú v 
dôsledku škodcov, chorôb, burín ale aj
sucha, chladu, vysokých teplôt a
zasolenej pôdy



Základný cieľ poľnohospodárstva

•Drobné farmárstvo
•Intenzívne poľnohospodárstvo
•Ekologické poľnohospodárstvo 

Produkcia lacných, zdravých potravín pre obyvateľstvo v 
dostatočnom množstve, a krmovín pre hospodárske zvieratá

Formy poľnohospodárskej produkcie

Efektívnosť  produkcie  ovplyvňujú

•Pestované kultivary plodín
•Ochrany rastlín pred škodcami a chorobami a burinami
•Iné faktory (počasie)



Šľachtenie prostredníctvom kríženia rastlín (prenos poznatkov genetiky do 
praxe
1923. Na trhu prvý hybrid zemiaka (Russet Burbank)
1933. Na trhu prvé hybridy kukurice v USA
1960s−70s. ‘Zelená revolúcia’ boli pripravené vysoko výnosné kultivary 
pšenice odolné voči chorobám pomocou klasického šľachtenia

Mutačné šľachtenie
1950 - roky. Prvé komerčné odrody plodín vytvorené po chemickej a 

radiačnej mutagenéze

Získavanie vysoko výnosných kultivarov  

•Biotechnologický prístup –
Geneticky modifikované plodiny 

ide o presne definovaný zásah, kedy 
sa zavedie presne definovaný gén 
pochádzajúci z ľubovoľného organizmu 
do genómu rastliny, čím rastlina získa 
výnimočnú vlastnosť



Ti-Plasmid
T-DNA

1977. Objav - pôdna baktéria Agrobacterium
tumefaciens je schopná  preniesť gén do 
rastlinnej bunky , ktorý sa zabuduje do jadra 
a  následne dochádza k jeho prečítaniu a 
tvorbe nového transgénneho proteínu

Čo predchádzalo príprave prvých geneticky modifikovaných rastlín?

pokrok v biologických vedách

1902. Zdedený znak súvisí s funkciou proteínu
1944. Zistilo sa, že DNA je jednotkou dedičnosti 
1953. Publikovaná štruktúra DNA
1960- 70s. Nástroje rekombinantnej DNA (ligázy, 
polymerázy, reštrikčné enzýmy)
1973. Prvý rekombinantný plazmid



Ako sa geneticky modifikované rastliny pripravujú ? 

in vitro rastlina

ko-kultivácia, 48 h, 22 OC

A. tumefaciens/binárny vector
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tvorba kalusov 

listové segmenty 

nočná kultúra

agrobaktéria

tvorba výhonov

transgénna rastlina

Selekcia a regenerácia 

transformovaných buniek 

transformácia



Ako prakticky prebieha proces transformácie rastlín?



• 1983 – v laboratóriách pripravené
prvé transgénne rastliny 

• 1994 - na trhu v USA sa objavil prvý 
transgénny rajčiak FlavrSavr
s predĺženou skladovateľnosťou
plodov

• 1996 - do poľnohospodárstva boli
zavedené transgénne plodiny 
rezistentné voči škodcom a 
herbicídom

Nástup transgénnych rastlín



Aké geneticky modifikované plodiny sa v súčasnosti najviac pestujú?

najväčší producenti:
Monsanto, Novartis, Dekalb, Pionier Hi-Bred International

• transgénna sója, bavlník, kukurica, repka olejka, zemiaky
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Čo sa v rastlinách 

modifikuje

Odolnosť ku

herbicídom a hmyzu

Tolerancia ku

herbicídom

Kvalitatívne 

znaky

Tolerancia ku 

Abiotickému stresu
Odolnosť ku 

škodlivému hmyzu

Odolnosť ku chorobám



Hlavné ciele rastlinných biotechnológií

Netransgénny záhon sóji (vľavo) a Roundup Ready® sója po aplikácii Roundupu

• Tolerancia ku herbicídom (v praxi)

• Tolerancia ku pesticídom (v praxi)

Kukurica s Bt génom (vpravo) a kukurica citlivá  na výjačku kukuričnú (vľavo)

• Tolerancia ku vírusovým ochoreniam (v praxi)

Ukážka plodiny odolnej voči vírusovénu ochoereniu (vľavo) a rastliny citlivej (vpravo)



• Tolerancia na kyslé a zasolené pôdy

• Produkcia vakcín  v rastlinách

• Produkcia biopolymérov v rastlinách

• Ozdravenie zamorených pôd
prostredníctvom transgénnych rastlín

• Zlepšenie nutričnej kvality plodín (poľné testy)

• Tolerancia ku suchu (poľné testy)

•Produkcia modifikovaných mastných kyselín
v rastlinách



Aké požiadavky sú z hľadiska bezpečnosti musia byť splnené,
aby sa mohli transgénne rastliny dostať do praxe

Vplyv na životné prostredie – či je možný neúmyselný prenos transgénu do 
iných rastlín, aký má GM rastlina vplyv na ostatné organizmy – vtáky, 
užitočný hmyz, stavovce, či GM rastlina nejako nenarušuje rovnováhu v 
prírode (či sa napr. nemôže stať superburinou)

Bio-bezpečnosť trangénneho proteínu: kde v rastline sa nový proteín 
tvorí, akú vlastnosť udeľuje rastline; toxicita proteínu, správanie v 
tráviacom trakte, sleduje sa či nemôže byť alergénom, aký je jeho účinok 
na necielené organizmy, ako rýchlo sa rozkladá v pôde

Manažment pestovania GM rastlín – rotácia plodín, ochranné obsevy, 10 
– 20% obsev netransgénnym kultivarom



Prečo je odlišný prístup ku GM rastlinám v EÚ a USA

Filozofia EÚ: vinný, pokiaľ nie je dokázaná nevina
Filozofia USA: nevinný, pokiaľ nie je dokázaná vina

Dôvody skepsy v EÚ:
Odmietnutie označenie GM osiva, ktoré bolo do Európy dovezené z USA
čiastočné naštrbenie dôvery európskych vedcov – BSE aféra
Silná opozícia  podporovaná mimovládnymi organizáciami
Dostatočné množstvo lacných potravín v krajinách EÚ

Negatívny postoj ku GM rastlín viedol ku obmedzeniu výskumu v danej oblasti
v EÚ

Nový problém súčasnosti:
•využívanie poľn. pôdy za účelom pestovania plodín určených výrobu biopalív
•následok – zdražovanie potravín, a zmenšovaniu ornej pôdy na kt. sa pestujú
plodiny pre produkciu potravín a krmovín



Ďakujem za pozornosť !













Výhrady proti GM plodinám zahrňujú:

Životné prostredie: strata biodiverzity, prenos transgénov cudzoopelením,

hrozba vzniku superburín, potenciálny nárast spotreby herbicídov

Ľudské zdravie: vznik nových alergénov

Socio-ekomonické obavy: centralizovaná produkcia potravín




