
 
 

      

                

                

„Propojení výuky oborů Molekulární 

a buněčné biologie a Ochrany a 

tvorby 

životního prostředí “ 
 

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 



 

Historie rostlinných biotechnologií, 

přednosti a limity 

 

 

- historie od počátku po současnost  

- rostlinné „zelené“ biotechnologie 
 



KLÍČOVÉ BODY ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

1843   superfosfát (minerální hnojivo 7,7 - 21 % P)         intenzivní hnojení v zemědělství 

1849   Darwin - vznik druhů přirozenou selekcí 

1846 -1850 krize monokultur - „bramborový“ hladomor v Irsku (Phytophtora  infestans) 

1857   Pasteur - fermentace - otec biotechnologií 

1866   Mendel - publikuje svoje zákony (znovu objeveny 1900) 

1869   Miescher - objevuje DNA 

1902   Haberlant - totipotence rostlinné buňky 

1904   Hannig – 1. explantátová kultura               éra EKR 

1910   odrůda brambor BINTJE (Holandsko) - odrůda roku 2012 

1919   Ing. Karl (Károly)  Ereky - poprvé termín biotechnologie  

Rostlinné biotechnologie 

zemědělský inženýr Károly Ereky, 1919 definice 

 technologie přeměny surovin na využitelné produkty pomocí živých organismů 
 

„Biotechnologie výroby masa, tuku a mléka ve velkoobjemových 

zařízeních zemědělského průmyslu.“ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-uDm3YrLAhVBoBQKHZWiC6wQjRwIBw&url=http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/6/607_belso.htm&psig=AFQjCNEs0Za3cxlJUC-rFMoZCtQ-Jo5N2g&ust=1456208559713244


1923    Burbank, USA - kříženci bramboru, odrůda 

                                  „RUSSET BURBANK“ (skladovatelnost hlíz) 

1933     první hybridi kukuřice 

1941    Beadle a Tatum - hypotéza 1 gen-1enzym 

1941    2,4-D (syntetický auxin) jako prvý moderní herbicid 

1950    1. radiomutanti, chemomutanti: řepka, pšenice, rýže, bílé fazole, 

                                                                ječmen (1965 - DIAMANT) 

1960 –1970  zakrslí hybridi pšenice - Norman Borlaug 

1969    Triticale (Triticosecale, tritikale, žitovec  - hybridní obilnina Triticum x Secale) 

REKOMBINANTNÍ TECHNIKY 

1983    1. GMR tabák 

1985    první GM rostliny na polích v UK 

1994    schválení první geneticky modifikované potraviny – rajčete cv. Flavr Savr 

1995    odrůda „BT NEW LEAF RUSSET BURBANK“ 

1998     zlatá rýže 

2010   1. transgenní hrách v Evropě (ČR) 

2015     NC za medicínu: Jou-jou Tchu biologický artemisin (léčba malárie) 

Rostlinné biotechnologie 

geny z 5 různých druhů 
- Phaseolus vulgaris pro ferritin 
- Aspergilus fumigatus  - ferritin 
- rýže Basmati - ferritin 
- Narcissus pseudonarcissus syntéza karotenu 
- Erwinia uredovora - syntéza karotenu 

1970 - NC míru - 
 muž, který nakrmil svět 



neuvědomělý / cílený VÝBĚR nahodilých odchylek       sběr semen 

                                                                                                          spontánní mutace      
                                                                                                                                         byly to biotechnologie??? 

 

první cílené KŘÍŽENÍ  blízké/ vzdálené (desítky generací) 

 

 

standardní hybridizační techniky  již NESTAČÍ 

zvyšování množství hnojiv do půdy, použití těžké techniky  - není řešení 

 

                                               úbytek počtu druhů půdních mikroorganismů 

                                                      eroze půdy - ztráta schopnosti zadržovat vodu 

                                                      kontaminace půdy pesticidy - pesticidy i v produktech 

 

záměrná MUTACE s následnou selekcí odchylek - odrůda ječmene DIAMANT 

 

 

nové  EXPLANTÁTOVÉ   KULTURY 
 

 

cílený PŘENOS GENŮ  (PŘESNĚJŠÍ, RYCHLEJŠÍ) 

 

 

CO BUDE DÁL ZVYŠOVAT VÝNOSY ???? 

 
 

BUDE VĚTŠINA PĚSTOVANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN TRANSGENNÍ? 

vznik zemědělství ??? 
Rostlinné biotechnologie 

jsme moudřejší 

máme větší možnosti 

cíleně nové odrůdy 

cílené pěstování rostlin 8 až 10 tisíc let 



Ve šlechtění, množení, záchraně, uchovávání rostlin 
 

 

METODY ZACHOVÁVAJÍCÍ GENOTYP BEZE ZMĚN BĚHEM KULTIVACE 

- meristémové kultury 

- embryokultury - semenných embryí 

                          - proembryí (nezralá embrya) x rozdíly ve výživě 

- klonování in vitro 

- ozdravování „virus free“ 

 

METODY ZVYŠUJÍCÍ GENETICKOU VARIABILITU BĚHEM KULTIVACE 

- kalusové kultury 

- suspenzní kultury 

- protoplastové kultury 

- prašníkové a mikrosporové kultury 

Explantátové kultury rostlin 



In vitro ozdravování 

Výhody 
malé části mateřské rostliny 
v aseptickém prostředí, definované podmínky 
následná mikropropagace  ozdraveného materiálu  
                                                  „virus - free“ 

Testování in vitro 

Přenos do nesterilních podmínek 

Testování ve skleníkových/polních podmínkách 

Meristém – dělivé, nediferencované pletivo 
ozdravování rostlin (0,2 - 0,5 mm) meristémy 

Ozdravování rostlin 
termoterapie (vyšší teplota) 

meristémová kultura 
chemoterapie (antibiotika, antivirotika) 

 ribavirin 

virózní    x   zdravá 

M. Navrátil, KBB,PřF,UPOL 

Významné virové choroby rostlin v ČR od 30 % ztrát 

CaMV - 1968  

PVY 30 -70 % 

VMCH (virus mozaiky chmele) až o 70 % 

mozaika česneku 25 - 50 % 

žloutenka cibule až 100 % 



In vitro mikropropagace 
- záchrana a množení ohrožených druhů: kaktusy 

- záchranné množení cenných genotypů a linií, sterilních rostlin 

- udržení rodičovských komponent pro tvorbu hybridních odrůd 

-  množení transgenních rostlin 

- zachycení a klonování nově nalezených mutantů při šlechtění 

- klonování nejlepších jedinců pro produkci elitního osiva 

- vegetativní množení okrasných rostlin: karafiát, gerbera, anthurie,  

                                                                                orchideje,  sanpaulie, kapradiny  

- množení drobného ovoce: jahodník, maliník, réva 

- množení dřevin: podnože pro školkařství, lesní dřeviny, tropické dřeviny 

- v zelinářství: množení brambor, zelí 

- množení pouze samičích rostlin: datlová palma 

- množení polyploidů 

- kryoprezervace (-196 oC):  jahodník, maliník, hrách, brambor, karafiát  

Genové  

banky 



Kalusové kultury 

primární explantát       kalus        meristemoid         orgánové primordium 

list, stonek, embryo 

hypokotyl, kořen 

tma   x    světlo 

subkultivace 

Kalus = masa dělících se a rostoucích buněk, které nejsou 

             uniformní, mohou se lišit velikostí, tvarem, pigmentací, 
             metabolismem nebo počtem chromosomů 

suspenzní kultura 

 

buněčná kultura 

somaklonální variabilita – spontánní mutace a nové znaky 

- mikropropagace – cibule, žen-šen ….. 

- výchozí materiál pro suspenzní kulturu a protoplasty 

- materiál pro indukované mutace (záření, chemomutageny) 

- zisk sekundárních metabolitů (alkaloidy, AMK, saponiny, 

oleje, složky vůní, protinádorové látky, steroidy, ...) 



Sekundární metabolity (SM) 
rostlina                                buněčná kultura 
                          

                         extrakt 
 

prověřování                                              oddělování 

 

 

čištění aktivní složky                                testování/prověřování 

 

                      

                čistá bioaktivní látka        

Perspektivy  - extrakty získané za reprodukovatelných podmínek,  spolehlivé zdroje, médium 

                   - množství čistého produktu 

buňky rostou v 

tekutém médiu 

1956 - 1. patent produkce metabolitů využitím buněčné kultury 

1967 -  izolace visnaginu z buněčné kultury z Ammi visnaga 

1968 -  izolace  diosgeninu ze Solanum xynthocarpum 

1983 - produkce shikoninu z buněčné kultury 

Přítomnost - alkaloidy, flavonoidy, terpeny, steroidy, glykosidy, …  



Sekundární metabolity (SM) 

produkt rostlina in vitro (%) rostlina (%) poměr 

ginsenoside Panax ginseng 27  4,5   6 x 

rosmarinic acid Coleus blumei 27  3   9 x 

caffeic acid Vanilla planifolia   0,02  0,005   4 x 

shikonin Lithospermum 
erythrorhizon 

20  1,5 13,5 x 

ubiquinon-10 Nicotiana tabacum    0,036  0,003 12 x 
Heldman et. al 

2011. 
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v sušině 

POSTUP 

selekce rostlin - max. produkce sekundárního metabolitu (genotyp) 

 

iniciace kalusu (médium, hormony, cukry, …) 

 

subkultivace (přidání prekurzoru, stimulace stresu) 

 

stabilizace tvorby metabolitu v kultuře -  

výběr nejlepší buněčné línie 

 

bioreaktor  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bioreactor_principle.svg


k získání 1 kg taxolu je třeba 700 – 900 kg kůry tisu západoamerického  

(tis krátkolistý, Taxus brevifolia) 

odvozeny linie s 40x vyšším obsahem taxolu než je v kůře tisu 

 

 

suspenzní kultury produkující 20 mg taxolu v 1l média 

 

 

2002 zahájení komerční produkce taxolu 

prototyp nové řady cytostatik, chemoterapie 

kořeny - hairy roots : Agrobacterium rhizogenes 
Brassica napus,  Linum flavum, Panax ginseng 
 

pěstují se jen kořeny - zisk GINSENOSIDŮ,  za 3 měsíce v laboratoři 

stejný zisk jako z rostlin ženšenu v přírodě  za 8 let 

 

obsah GINSENOSIDŮ je srovnatelný s planě rostoucími rostlinami 

množstvím i vzájemným poměrem jednotlivých látek 

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/zensenove-spagety 

orgánová kultura -  Artemisia, Mentha - prýty  

http://www.homeopatiecesky.cz/wp-content/uploads/2013/11/Taxus-brevifolia.jpg
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFjInO3orLAhUHsxQKHTt5A9IQjRwIBw&url=https://runningmile27.wordpress.com/2015/04/03/what-is-taxol/&psig=AFQjCNEzsGxaZ2IelaVINHNZ9mY8iCvc4A&ust=1456208771104961


Sekundární metabolity - SM  
         Rostlina Účinná látka                Účinek 

Artemisia annua  pelyněk roční artemisinin antimalarikum 

Digitalis lanata  náprstník vlnatý digoxin srdeční stimulants 

Dubosia myoporoides lilkovité atropin, 

scopolamin 

oční přípravky, mořská nemoc 

Lithospermum 

erythrorhizon 

kamejka 

rudokořenná 

shikonin protinádorové 

Panax ginseng ženšen pravý stimulant imunitního systému 

Salix alba vrba bílá salicin antirevmatikum, proti horečce 

Taxus brevifolia  tis 

západoamerický 

baccatin, taxol protinádorové 

Vinca rosea barvínek růžový vinblastin 

 vinkristin 

protinádorové alkaloidy 

leukémie 

buněčná kultura 

         Rostlina Extrakt                Účinek 

Linum usitatissimum len setý olej 

Mentha  piperita máta peprná mátový olej - 

mentol 

žaludeční potíže 

Mentha spicata máta klasnatá mentol žaludeční potíže 

Zingiber officinale zázvor  lékařský gingerol antioxidant 

informace z tradiční lidové medicíny - použití extraktů 
a purifikace zdroje z nedotčeného ekosystému 

rostliny jsou výrobci sekundárních metabolitů 

cytostatikum 



Sekundární metabolity - SM - fytoalexiny  

   

Brassicaceae 

    

  Fabaceae 

    

    Poaceae 

 

   Solanaceae 

    

   Vitaceae 

camalexin medicarpin kauralexin capsidiol resveratrol 

spirobrassinin pisatin zealexin scopoletin viniferin 

rutalexin arachidin luteolin capsidiol 

brassilexin resveratrol sakuramnetin 

rapalexin glyceollin oryzalexin 

sativan 

rostliny jsou výrobci sekundárních metabolitů 

látky s antimikrobiálními účiky 



EMBRYOKULTURY   

          kultivace zralých nebo nezralých embryí in vitro 

1904 Hannig - embrya ředkve 

Zygotická embrya           výživa z endospermu (heterotrofní) 

 Embrya in vitro              výživa z kultivačního média 

1925 Laibach - aplikace v mezidruhovém křížení r . Linum sp. 

In vitro oplodnění u člověka - 1978 pro neplodné páry 

Zygota           lineární fáze         globule            srdce           torpédo      

                       vycházková hůl        kroužek 

rostlina 



Bariéry                                                                           Technika překonání 

                                                   Před oplodněním 
 
selhání klíčení pylu                                           odstranění blizny pestíku 
pomalý růst pylové láčky                                 chemické předpůsobení  fytohormony 
pylová láčka neroste                                        opylování in vitro 
selhání získání sexuálních hybridů                fůze protoplastů 
odlišné číslo chromozomů                              chemické navození duplicity chromozomů 

 

                                                  Po oplodnění 
 
abortace embrya                                              in vivo/in vitro embryokultutry 
sterilní hybridy                                                 chemická diploidizace (zdvojení chromozómů)    

rezistence vůči abiotickému stresu 
rezistence vůči škůdcům 
vyšší výnos 

přenos z jiného druhu 

EKR využití ve šlechtění rostlin 



Prašníkové a mikrosporové kultury 

HAPLOID 
rostlina s n počtem chromozomů 
menší 
sterilní 

využití haploidů (mají jen jednu sadu chromosomů) 

segregace vloh na gametické úrovni – homozygótní stav (čisté linie v F2 generaci) 

detekce recesivních mutací (fenotypický projev) 

trpasličí varieta – u okrasných rostlin 

 
duplikace celého genomu                    POLYPLOIDIZACE 
až 70% všech krytosemenných rostlin je polyploidních (Masterson, 1994) 
 
POLYPLOID  
metabolicky aktivnější a rozměrnější plodiny, které jsou vhodné pro pěstování 
a lépe se vyrovnávají se stresovými podmínkami 

kolchicin 

oryzalin 

trifluralin 



Protoplastové kultury a fúze protoplastů 

1892  Klecker - 1. mechanická izolace protoplastů Stratiotes aloides (řezan pilolistý) 
1960 E.C. Cocking: 1. enzymatická izolace protoplastů Nicotiana sp. 
1978 G. Melchers a kol.: 1. mezirodový hybrid „pomato“ „topato“ 
                                                    Solanum tuberosum x S. lycopersicum (Lycopersicum esculentum)  

http://theplanetfixer.org/387/new-vegetable-created-
the-tomato-potato-plant/ 

Studium syntézy buněčné stěny, vývoj buňky, fyziologie buňky a cytogenetiku 

Studium hodnocení účinků farmak, potravinových doplňků, agrochemických látek na buňku 

Studium transportu iontů a látek přes cytoplasmatickou membránu 

Somatická hybridizace (fúze protoplastů) 

Inkorporace exogenního genetického materiálu – organel, cybridizace 

Genové transformace (cizorodá DNA z bakteriálního plasmidu) 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pomato,+topato&source=images&cd=&cad=rja&docid=_OyNMLNK2r4ZKM&tbnid=KCEXMSEFQ4xcmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://myvietnamnews.com/2010/01/19/local-engineer-produces-2-in-1-%E2%80%98tomato-potato-plant%E2%80%99/&ei=mY5RUa-NLOil4ASkuICQBg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNEB-bmZWk6gRW1ooNtx7lPPwZKF3w&ust=1364385814467787


   1.  ozdravování 

   2.  rychlé namnožení - klonování 

   3.  překonání nekřížitelnosti - embryokultury 

   4.  dlouhodobé udržování genetických zdrojů 

   5.  indukce mutantů, polyploidů - získání nových genotypů 

   6.  předselekce - urychlení šlechtitelského cyklu 

   7.  získání nových a udržení genotypů s pylovou sterilitou 

   8.  zkrácení šlechtitelského procesu 

   9.  produkce haploidů 

  10. polyploidizace in vitro 

  11. rychlejší získání výchozího šlechtitelského materiálu pro nové odrůdy 

 12. somatická hybridizace - fúze 

 13. konstrukce nových genotypů kulturních plodin, přenos „užitečných genů“ 

 14. udržování genofondu 

 15. selekce in vitro - rezistence k abiotickým a biotickým stresům 

 16. produkce sekundárních metabolitů 

EKR využití ve šlechtění rostlin 



Uchovávání genofondu in vitro 

KRYOBANKA 

prašníky a pyl                         pletiva a orgány                               meristémy 

                                                                                                                  

                                                          kalus 

suspennzní                  somatická    

  kultury                        embrya 

dlouhodobé skladování 

nižší nároky na uchování 

mezinárodní výměna 

nižší podíl lidské práce 

potřeba menšího prostoru 

uchování genetické stability 

omezení stárnutí 

ozdravený materiál 

prodloužené použití pylu 

uchování vzácných rostlin 

apikální vrcholy 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie/LS2009/zamecnik.html&ei=fS9aVP_bG8ntaqaJgYAM&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNElA-0J0mkxJO4RKPQzR3Hfpddjzg&ust=1415282819635288


Biotechnologie v zemědělství 
ekologické zemědělství? 

VLIV ŠKŮDCŮ, CHOROB A PLEVELŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 
 

1. snížení velikosti a váhy zrna 

2. ztráta ve velikosti hlíz a kořenů 

3. zvýšení obsahu vlhkosti 

4. změny v chemickém složení zrna, hlíz a kořenů 

5. odbarvení zrna a hlíz - deformace 

6. tvorba mykotoxinů patogeny 

7. snížení klíčivosti 

8. redukce krmiva 

- studium abiotického stresu 

- zlepšení ochrany rostlin vůči škůdcům 

- ochrana životního prostředí 

- zlepšení kvality potravin 

http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZwImT34rLAhWE0xQKHfgEDWkQjRwIBw&url=http://www.uhliste.cz/choroby-rostlin/merunka-choroby-na-merunkach&psig=AFQjCNHYJfIvr15xq3Hd3jULt65P9aHWmw&ust=1456208919869906


Biotechnologie v zemědělství 

1. Rezistence k suchu - využití vody 

 zachování vody v rostlinách -         zvýšení produkce kutinu 

                                                                      prodlužování kořenů 

                                                                      osmotické zabezpečení 

                                                                      ochrana před oxidativním stresem 

2. Techniky opylování 

3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 

4. Rezistence k herbicidům 

přechod rostlin na souš 450 mil let 

ohrožení klimatickým suchem  v ČR –  nejrizikovější oblasti  

nižší polohy na jižní a střední Moravě 

v prostoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem,  

západně od Pardubic 

spotřeba vody  - rezistence k suchu sníží spotřebu,  

                           uchování vody rostlinou  

aplikace hnojiv 

chemická kontrola škůdců 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/jak-se-vyporadat-se-suchem-rekne-chystany-material-ministerstva.html&ei=rH5bVOfdPJHOaNP2gcgF&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNF08XDOii5QhuNdaZyZZHfC9TYKMQ&ust=1415368732270746


Biotechnologie v zemědělství 
přechod rostlin na souš 450 mil let 

gen kódující protein zvyšující produkci kutinu 

gen kódující stavební protein prodlužující buňky kořene 

geny kódující proteiny, které zabraňují destruktivnímu´účinku vysoké koncentrace iontů zvýšením 

             tvorby transportních proteinů, které pumpují ionty do vakuol 

geny kódující proteiny odpovědné za syntézu malých molekul „osmoprotektantů“ stabilizujících membrány 

gen kódující katalasu, která rozkládá kyslíkové radikály (ROS) 

1. Rezistence k suchu - využití vody 

 zachování vody v rostlinách -         zvýšení produkce kutinu 

                                                                      prodlužování kořenů 

                                                                      osmotické zabezpečení 

                                                                      ochrana před oxidativním stresem 

2. Techniky opylování 

3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 

4. Rezistence k herbicidům 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD8IeO4IrLAhVHVRQKHehsA4EQjRwIBw&url=http://zpravy.aktualne.cz/sucho/r~i:photo:337499/r~cc04cac0419e11e5b286002590604f2e/&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNFFWvsVd60Qmh8n-eD00Y35UJszhg&ust=1456209156538429


Biotechnologie v zemědělství 
vývoj samčího gametofytu - 

spojen s expresí cca 150 specifických 

genů, správné načasování 

sporofyt gametofyt 

2n 1n 

rostlina pylová zrna/zárodečný vak 

pohlavní rozmnožování 
přírodní výběr 

pyl.zrna  - exina (ovlivněna sporofytem) 
                                ochrana před UV 
                                lákání opylovačů - barva, vůně 
                                komunikace s bliznou 
                                produkce alergenů 

strategie rostlin 
zabránění samoopylení 

1.  Rezistence k suchu  

2.  Techniky opylování 

3.  Chemická kontrola hmyzích škůdců 

4.  Rezistence k herbicidům 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib4pqb4orLAhVBlRQKHYf-CsUQjRwIBw&url=http://dumy.cz/stahnout/18347&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNETt6ITlvnSaxdapp3hr3xwvi3t_w&ust=1456209747989720


Biotechnologie v zemědělství 

SAMČÍ GAMETOFYT 

n TETRASPORE (TES) ® gen je k tvorbě přepážek mezi produkty meiózy,  

             u mutanta všechna čtyři jádra mikrospóry zůstávají ve stejné cytoplazmě  

                                                         polyploidní jedinci 

n GEMINI POLLEN 1 (GEM1) ® gen je k orientaci mitotického vřeténka,  

             mutant tvoří dvě symetrická jádra typu vegetativního                    vede ke sterilitě 

n SIDECAR POLLEN (SCP) ® gen je k dělení pylu, první symetrická pylová mitóza mutanta 

            dává dvě stejné buňky: jedna extra- vegetativní (sterilní sidecar) a druhá  

            ®vegetativní a generativní, mutace                                nevede ke sterilitě 

n QUARTET (QRT) ® gen je k separaci pylových zrn  

              u mutantů jsou stěny meiotických produktů pylové mateřské buňky fúzovány 

              a zrna se uvolňují v tetrádách 

SAMIČÍ MAKROGAMETOFYT 

n FERTILIZATION-INDEPENDENT SEED (FIS) a FERTILIZATION-INDEPENDENT 

ENDOSPERM (FIE) ® geny mají regulační role ve vývinu semene po oplození, 

        u mutantů se diploidní jádra endospermu vyvíjejí bez oplození, pak atrofují, mutace  

        neovlivňují vaječnou buňku - procesy embryogeneze a vývinu endospermu jsou 

        odlišné 

n MEDEA (MEA) ® mutace genu způsobuje hypertrofii a zánik embrya, není jasné, na jaké 

         úrovni se gen projevuje: zárodečný vak, endosperm nebo maternálně imprintovaný 

         embryonální gen 



Biotechnologie v zemědělství 

1. Rezistence k suchu - využití vody 

2. Techniky opylování 

3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 

4. Rezistence k herbicidům 

přechod rostlin na souš 450 mil let 

http://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/ 

škůdce = svou činností se dostává do střetu se zájmy člověka  
                z pohledu ekonomického, zdravotního, estetického, 
                ochranou přírody u invazivních druhů 

HLAVNÍ PRIORITA   !!!!! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR9PnAqIPLAhXJuRQKHR3rBfEQjRwIBw&url=http://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/sledovani-hmyzich-skudcu-polnich-plodin-a-jejich-prahy-skodlivosti.html&psig=AFQjCNEte22rItySi83X6qiJ2l3y9MJP3Q&ust=1455953744915769
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Výhody použití biologické ochrany pro farmáře 
                                         (J. van Lenteren, www.IOBC-Global.org, 2013) 

žádná expozice člověka toxickým látkám    x  toxicita pesticidů na člověka, ekosystém 

žádná rezidua v produktech 

žádná fytotoxicita 

zvýšení výnosu 

bioagens je časově méně náročné a „příjemnější“ než chemické ošetření 

jedno použití má trvalý efekt 

jeden přirozený nepřítel (bioagens) může pokrýt více druhů škůdců (patogenů) 

žádné ochranné lhůty po aplikaci  

HMYZ VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA 

hmyz máme:  užitečný x škodlivý 

http://slideplayer.cz/slide/3225911/ 
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Biologická ochrana 

VÝHODY                                           NEVÝHODY 

 žádné riziko pro životní prostředí  

riziko vzniku rezistence škůdce žádné 

menší ekonomické nároky 

živý organismus 

nutná znalost bionomie agens i škůdce 

určité podmínky/nároky 

malá účinnost při přemnožení škůdce 

riziko usmrcení při použití pesticidů 

BIOAGENS: SOUČASNÉ PROSTŘEDKY BIOLOGICKÉ OCHRANY 

http://user.mendelu.cz/xkopta/ 



Predátoři 
Bejlomorka – Aphidoletes aphidimyza 

1 larva zkonzumuje až 100 mšic  

Dodává se: kukly v sypkém substrátu 

skleníky 

 

Slunéčko – Cryptolaemus montrouzieri 

larva zkonzumuje asi 250 červců 

Dodává se: dospělci 

skleníky 

 

 

Klopuška skleníková – Macrolophus caliginosus 
molice, svilušky 

Dodává se: nymfy a dospělci v sypkém substrátu 

 

http://www.plantesygdomme.dk/Galmyg%202/index.html 

http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5186083 

http://user.mendelu.cz/xkopta/klopuska.html 

BIOAGENS: SOUČASNÉ PROSTŘEDKY BIOLOGICKÉ OCHRANY 



Biotechnologie v zemědělství 

lat. herba - rostlina 
řeč. cidó - ničím 

Vznik rezistence plevelů vůči některým herbicidním látkám  = reakce 

plevelných druhů na podmínky současného pěstování rostlin = dlouhodobé 

působení herbicidů 

Rezistence rostlin vůči herbicidům  

=  dědičná schopnost odolávat takové dávce herbicidů,  

při které by za normálních okolností byla populace potlačena 

1. Rezistence k suchu - využití vody 

2. Techniky opylování 

3. Chemická kontrola hmyzích škůdců 

4. Rezistence k herbicidům 

HLAVNÍ PRIORITA   !!!!! 

postřiky používané k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních 

rostlin 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-NSh5IrLAhWCwxQKHT_yD-gQjRwIBw&url=http://www.ireceptar.cz/zahrada/choroby-a-skudci/muze-herbicid-z-pole-poskodit-rostliny-pestovane-na-zahrade/&psig=AFQjCNETUCsyFTfEyF5UcdNRKJ8wLxQV_w&ust=1456210300532060


8 000 p.n.l.         5 miliónů lidí 

 ---  0                   300 miliónů   

1804  n.l.            1 miliarda lidí 

1998  n.l.            6 miliard lidí 

2012  n.l.            7 miliard (31. říjen)  

2030  n.l.            8,3 miliardy lidí 

2050  n.l.            9,6  miliard 

2100  n.l.            10 - 13 miliard 

Podle amerického Úřadu pro studium populace (PRB) 

Zdroj: United Nations, Population Division: World Population Prospects: The 2010 Revision; World 

Population Prospects: The 1998 Revision. In.: The World at Six Billion, UN Population Division. 

 

odhady 

Kolik lidí by mělo žít na Zemi    ??? 

počítačový 

model 

Rostlinné biotechnologie 

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=po%C4%8Det+lid%C3%AD+na+planet%C4%9B&source=images&cd=&cad=rja&docid=fyYQ2Qz4nRj_HM&tbnid=EDEFomrtqH3WAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku%3D%26artclID%3D779%26&ei=E50HUaiTOfS20QW8mYG4Cw&bvm=bv.41524429,d.d2k&psig=AFQjCNE-OO8E2qNZ2QAZ7Dt8Bl9OCPvZPQ&ust=1359539860379337


8 000 p.n.l.         5 miliónů lidí 

 ---  0                   300 miliónů   

1804  n.l.            1 miliarda lidí 

1998  n.l.            6 miliard lidí 

2012  n.l.            7 miliard (31. říjen)  

2030  n.l.            8,3 miliardy lidí 

2050  n.l.            9,6  miliard 

2100  n.l.            10 - 13 miliard 

odhady 

Rostlinné biotechnologie 

Časopis Science v září 2014 

http://technet.idnes.cz/pocet-

obyvatel-zeme-v-roce-2100-dig-

/veda.aspx?c=A140918_171459_

veda_mla 

 

Podle amerického Úřadu pro studium populace (PRB) 

Marie Terezie roku 1753 

ČR sčítání v roce 2001 a 2011 

připravuje se rok 2021 

polovina lidstva je natlačena na 20 % souše 

50 miliónů hladoví 

850 miliónů trpí podvýživou 

http://technet.idnes.cz/pocet-obyvatel-zeme-v-roce-2100-dig-/veda.aspx?c=A140918_171459_veda_mla
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VYHLÍDKY NA BUDOUCNOST ? 

 

nárůst počtu obyvatel  

v roce 2030 - 8,3 miliardy 

zvýšení životního standardu 

pokles plochy orné půdy 

pokles pracovníků v zemědělství 

nárůst cen potravin 

RŮST ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 

S VYUŽITÍM BIOTECHNOLOGIÍ 
 

šlechtění (rezistence k chorobám) 

nové plodiny 

nutriční kvalita plodin 

ochrana rostlin 

bezpečnost produktů 

zvýšení genetické variability jinou cestou než pohlavním rozmnožováním 

množení rostlin nestabilních při pohlavním rozmnožování 

snížení délky šlechtitelského procesu 

Rostlinné biotechnologie 

kudy cesta ???? 



 

rostliny jsou primární producenti 

 

život na Zemi závisí na rostlinách 

 

cca 300 000 - 350 000druhů rostlin   

  

několik set  má význam pro výživu 

Rostlinné biotechnologie 
Fotosyntéza -  konečný zdroj energie 

                         unikátní systém     

FYTOMASA = ROSTLINNÁ BIOMASA - sluneční energie 

 

dřevo, dřevní odpady, sláma  

speciální (olejniny, škrobové a cukernaté plodiny) 

celková hmotnost všech rostlin vyskytujících se v určitém okamžiku v 

biocenóze a vztahující se na jednotku plochy nebo objemu  



vstupy 
             semena           chemikálie         prostředí 

  

                                 

                                      ZEMĚDĚLEC 

  

výstupy 
  

      potraviny/krmiva       nepotravinové produkty      speciální produkty 

                                                                                               (fytofarmaka) 

                                         biomasa, dřevo 
 

Rostlinné biotechnologie 
domestifikace rostlin  10 000 - 8 000 p.n.l. 

ječmen, pšenice, hrách, len, rýže, kukuřice 

obiloviny a luštěniny 

                zvětšování semen 

                zvyšování počtu semen 

plody - sběr (doplněk stravy) 

                    snižování počtu semen  

                    zvýšení množství vlákniny 

kořenová zelenina 

                    jednotlivé kořeny 

listová zelenina 

                    snížení celulosy a ligninu 

jsou země, které nejsou soběstačné v produkci potravin 

jsou země, které nejsou schopné zavádět nové biotechnologie 



postup ke zvýšení nových druhů pomocí biotechnologií 

 

                                        

 

                           Rostlina (plodina/odrůda) 

 

protoplasty                                               kultivované buňky 

                             plazmid 

 

 

transformanti                                                                           mutageneze 

 

 

 

                                           EK nového „druhu“ 

 

                                            regenerace 

                          

                                            mikropropagace 

        

                                            polní studie/testy 

 

                                nový prodejný druh                      

genový výzkum 

genový konstrukt 

introdukce genu 

Rostlinné biotechnologie 

paradox kontrol  a testů 
                 x 
jiné techniky - mutace, fúze 



VYUŽITÍ GENETICKÝCH MODIFIKACÍ  
(DALE: THE GM DEBATE: SCIENCE OR SCAREMONGERING. BIOLOGIST 47: 7-10, 2000) 
 

rezistence vůči škůdcům 

 

rezistence k virovým, bakteriálním a houbovým chorobám 

 

modifikace (úpravy) olejů, škrobu a proteinů k zajištění udržitelných dodávek materiálu pro 

biologicky rozložitelné plasty, detergenty, maziva, papírenství, pekařství, pivovarnictví 

 

tolerance vůči herbicidům (specifickým herbicidům)- redukce postřiků vůči plevelům 

 

stavba rostlin (výška) a kvetení (doba, barva) 

 

redukce ztráty semen během sklizně 

 

modifikace v době zrání plodů nebo hlíz 

 

zvýšení tolerance vůči stresům (chlad, teplo, soli) 

 

zvýšení schopnosti k odstranění těžkých kovů z půdy (bioremediace), těžební odpady 

 

eliminace alergenů v plodinách (rýže, ovoce) 

 

zvýšení obsahu vitamínů, minerálů a  protirakovinné látky 

 

produkce farmaceutických látek- antikoagulační látky, jedlé vakcíny 

Rostlinné biotechnologie 



rostlina modifikace výhody 

rajče oddálení zrání snadný transport plodů 

zlepšení kvality 

rajče zvýšení chitinázy menší ztráty po sklizni 

kukuřice kontrola kvality škrobu menší požadavky na výrobu 

škrobu 

kukuřice, řepka kontrola syntézy lipidů zdravější oleje 

luštěniny potlačení inhibitorů 

proteáz 

zvýšení stravitelnosti 

sója potlačení lypoxygenázy lepší chuť 

arašídy eliminace alergenů snížení alergií 

rýže zvýšení provitamínu A zvýšení vitamínu A 

Smith, 2009 

Rostlinné biotechnologie 

GMO rostliny         méně chemických látek do půdy 



Biotechnologie   řas -  Petr Hašler 
 
 
65 000 známých druhů 
oleje, proteiny, alkoholy, biomasa, biochemické látky 
(farmakologie, doplňky stravy, kosmetika) 
 
předpokládá se velký potenciál - biopaliva 
řasy rostou na neobdělávatelné půdě 
ve slané i brakické vodě 
 

Spirulina, Chlorela  – potravinový doplněk 
 
 
 

Rostlinné biotechnologie 

v ČR kultivace zelené řasy Chlorella v 

objemech 200 litrů až 10 tisíc litrů 
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Biotechnologie v lesnictví - 
 lesní biotechnologie 

 

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) 

 

Rychle rostoucí dřeviny  fytoenergetika 

(pěstování na zemědělské půdě pro energetické využití) 

 

VÚKOZ, v.v.i., 

Průhonice  

www.vukoz.cz 

 
 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 

okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce 

Odbor fytoenergetiky a biodiverzity 



Ochrana přírody a RRD 

§ 5 – Obecná ochrana rostlin a živočichů 

 

Odst. (4) Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny nebo 

živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody  

 

Odst. (5) Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin nebo živočichů do krajiny 

je možné jen povolením orgánů ochrany přírody. 

 
Poznámka: Paragraf se týká velké části klonů a odrůd RRD (Japany aj).  

 

Ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) je pěstování nepůvodních druhů dle § 16 písm. h) zákona 

114/1992 Sb. zakázáno. Výjimku může udělit správa ZCHÚ. 

 

Mimo ZCHÚ povoluje OOP pěstování nepůvodního druhu RRD na základě posouzení možných 

rizik pro ochranu přírody a krajiny -zejména invazní schopnosti a ohrožení významných populací 

domácích druhů křížením. K rozhodnutí je možno využít "Seznam rostlin vhodných k pěstování 

za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu 

přírody a krajiny", který je umístěna na stránkách VÚKOZ, v.v.i.  

VÚKOZ Průhonice 

Odbor fytoenergetiky a biodiverzity 
 

http://www.vukoz.cz/sites/File/Seznam Eplodin aktualizace 2011 XII.pdf
http://www.vukoz.cz/sites/File/Seznam Eplodin aktualizace 2011 XII.pdf
http://www.vukoz.cz/sites/File/Seznam Eplodin aktualizace 2011 XII.pdf


technologické přínosy  od roku 2000 

zvyšování výnosu korelace genetických markerů  

a žádoucí vlastnosti 

kratší generační doba metody pro masovou propagaci 

vynikajícího genofondu 

rezistence vůči škůdcům  - „ - 

 

odolnost vůči suchu a chladu 

ekologicky přijatelné systémy pro 

testování a nasazení geneticky 

modifikovaných stromů 

GM z 20-30 let zkrátit na 10 - 15 let,  

bez kvetení, pylu a semen 

Rostlinné biotechnologie 



Budoucnost v ČR? 
„Biotechnologie jsou celosvětově nejprogresivnějších oblast 

výzkumu, vývoje a podnikání“ 

www.biotrin.cz 

www.gate2biotech.cz 

Biotechnologie rostlin v ČR  

jsme relativně bohatá země s poměrně rozvinutou vědou 

máme silnou akademickou základnu       akademie věd + univerzity 

 

nová generace vědců, zahraniční zkušenosti, spolupráce 

výuka biotechnologií (UK, UPOL, MU, …..) 

propojení akademického výzkumu se silnými obchodními partnery  

                                                               (prof. Holý a firma Gilead) 

              

                                            x 
 

nízká úroveň investic do vědy a výzkumu (<1% HDP) 

nízké společenské postavení a ekonomické ohodnocení vědecké práce 

nedostatek místního kapitálu a neochota investovat do dlouhodobého rozvoje vědy 

právní prostředí (zakládání nových firem) 



http://www.czechinvest.org/ceska-technologicka-platforma-rostlinnych-biotechnologii 

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií  

=  Rostliny pro budoucnost (ČTP RB) 
 

- nepotravinářské využití rostlin, vedlejších produktů , odpadů  

  např. bioenergetiku, biodegradabilní plasty, fytoremediace 

 

- produkci potravin a krmiv  - vývoj nových odrůd kulturních rostlin  

  požadované vlastnostmi získané využitím moderních biotechnologických  

  metod 

 

- zvýšenou odolnost rostlin vůči biotickým a abiotickým stresům 

  šetrnější vodní provoz, lepší využití živin, nová kvalita primárních surovin pro  

  funkční potraviny a krmiva z hlediska výživy lidí i hospodářských zvířat 

 

- uplatnění rostlinných biotechnologií v rámci životního prostředí, 

  rehabilitace a restaurace krajiny 

Rostlinné biotechnologie v ČR 


