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Biotechnologie – jsou obor relativn nový a rozv tvený s dynamickým vývojem. Setkáváme
se s nimi stále #ast ji v zem d lství, v léka%ství, v potraviná%ství, v chemickém pr'myslu i
dalších odv tvích.

Internetový bulletin SV T BIOTECHNOLOGIÍ si klade za cíl
p%inášet aktuální informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván m sí#n a distribuován
zájemc'm o tuto problematiku z %ad odborník' i laik'.
V tomto vydání jsme pro vás vybrali z tuzemských a zahrani#ních zdroj':
POLITIKA A ZEM D LSKÉ
BIOTECHNOLOGIE
Zavle#ená nákaza
Z historie víme, že z Evropy do USA se
p%esunulo mnoho ob#an', kultura, tradice,
atd., ale také ne vždy vítané záležitosti.
Pomineme choroby v dob „kolonizace
Indián'“ a p%ipomeneme si malou m'rku
Ostrinia nubialis množící se v kuku%ici.
Ameri#ané ji z „vd #nosti“ dodavateli
nazvali „Evropský kuku%i#ný vrták“ –
European corn borer.
Nyní se zdá, že následuje další nebezpe#ná
nákaza – zp%ísn ní regulace transgenních
plodin po evropském vzoru. Tento zám r
Ú%adu pro ochranu prost%edí (EPA) vyvolal
protestní akci amerických v dc'.
Zaslali t%ístránkový dopis, který podepsali
mj. nositelé Nobelovy ceny James Watson
a Gunter Blober. Praví se v n m, že „ ú%ad
se odchyluje od regula#ního postupu
založeného na v d a sestupuje na dráhu
takového,
který
je
založen
na
kontroversním
evropském
principu
p%edb žné
opatrnosti.
Zejména
je
problematické, že se má vztahovat na
rezistenci k vir'm, kterou v roce 1994 EPA

p%esunula do kompetence Ministerstva
zem d lství (USDA) a to ji pat%i#n
ošet%ilo v Inspek#ní služb pro živo#ichy a
rostliny (APHIS). Podle konceptu chce
EPA požadovat údaje z dalších oblastí
pokrývaných APHIS bez jakékoli opory ve
faktech nebo zkušenostech. Nejvíce je
znepokojující, že chce rozší%it regulace na
oblasti, které po léta nep%inášely problémy,
jako nap%. p%enos gen' z rostlin na p'dní
mikroorganismy.“
V dci varují, že návrh regulací zp'sobí
duplikaci regulací, prodraží a prodlouží
schvalovací %ízení a dramaticky vytvo%í
p%ekážky pro výzkum a realizaci dalšího
vývoje nových vlastností a šlecht ní
dalších plodin, #ímž sníží obchod
s americkými komoditami.
Navíc se ukazuje, že n kterým stát'm to
p%ijde vhod. T%eba Brazílie je v povolování
transgenních plodin pružn jší a rychlejší
než
USA
,
takže
z p%ípadného
zkomplikování US procedury by se pro ni
otev%ely výhodné p%íležitosti.
Prodlužování schvalovacího %ízení je mj.
d'sledkem „demokratického“ p%ístupu
APHIS, který prodlužuje lh'tu pro
„p%ipomínky ve%ejnosti“. P'vodn byla

stanovena na 120 dní, nyní se stále
prodlužuje. Nap%íklad o m síc prodloužila
tuto lh'tu pro projednání kuku%ice se
zvýšenou
odolností
v'#i
suchu.
P%ipomínky se skládají p%evážn z námitek
anti-GMO aktivist' a jsou odborn
bezcenné. Prodlužování není d'sledkem
neschopnosti AHPIS, ale obavami
z formálních soudních proces', které
oponenti transgenních plodin iniciují a
rozhodují v nich soudci a porota
s nulovými odbornými znalostmi. *ada
schválených odr'd byla takto napadena. Je
to podobná situace jako ve zdravotnictví,
kdy jsou podobné procesy #ernou m'rou
léka%'.
Ozývají se hlasy, že vydají-li se US
regulace evropskou cestou, budou o
evropské cest uvažovat i výzkumníci a
firmy = p%esunout se do pro biotechnology
teplejších krajin.

Neokolonizátor Evropa
Obraz
kolonizátora
stojícího
nad
podvyživenými domorodci obd lávajícími
v potu tvá%e svou zem, aby vyp stovali
produkty pro kolonizátora – to je obraz
temné minulosti. V liberální sou#asnosti
mají
domorodci
samostatný
stát,
kolonizátor zmizel, obd lávají svou zem
pro sebe. Krásný obraz. Jenže z pohádky
politik' dojemn se starajících o potraviny
pro chudé zem .
Jsou n která fakta, která skoro nepot%ebují
komentá%e. Sta#í je uvést jako filmové
st%ihy. Úsudek si vytvo%í každý sám.
St%ih (1)1
Od roku 1960 do roku 2000 se plocha
zem d lské p'dy zm nila v pr'myslových
zemích z 1,89 miliardy ha (Gha) na 2.33
Gha. V rozvojových zemích klesla z 2.63
Gha na 2,56 Gha.

St%ih (2)2
Vzestup zem d lské produkce 1960 – 2000
v%
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St%ih (3)3
Profesor
Harald
von
Witzke
z
Humboldtovy univerzity v Berlín a
Steffen
Noleppa
z organizace
pro
zem d lskou politiku si dali za úkol
vyjád%it kolik p'dy v jiných zemích
okupuje Evropa pro své potraviny, krmiva
a biopaliva. Za rok 2007-2008 EU
exportovala zem d lské produkty za 127.6
miliardy USD a importovala za 173.1
GUSD.
Vychází-li
se
z reálných
hektarových výnos', pak v tomto roce na
základ obchodních údaj' zabrala EU pro
své pot%eby 35 milion' hektar' p'dy
jiných zemí – p%evážn rozvojových. To je
nap%. plocha N mecka.
St%ih (4)4:

Ceny potravin. Rok 2005 = 100
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Vývoj požadavk na obsah masa,
mléka, obilovin a škrobnatých plodin.
Rok 1961 = 100, p#edpov&( do 2050

Sta milion' lidí se propadá do chudoby, tj.
jejich p%íjem nesta#í na pokrytí potravy pro
nezbytné životní minimum. Vznikají
nepokoje v %ad rozvojových zemí.
St%ih (5)5
Desetiletá studie pom ru mezihektarových
výnos'
ekologického
ku
b žnému
zem d lství u pšenice ukázala pr'm rný
výnos 5,1 t/ha u ekologického a 8,3
t/ha b žného. Tedy ekologické dá na hektar
61,5% výnosu.
St%ih (6)6
V srpnu 2009 ekologicky hospoda%ilo v
,eské republice 2586 ekofarem na vým %e
391 965 ha. Podle výše uvedeného faktoru
pro pšenici odpovídající sklize. by byla
dosažena na 241 tisíci ha b žného
zem d lství. Rozdíl odpovídající produkci
150 tisíc ha !!!! musel být tudíž %ešen na
úkor jiných zemí. Dotace ekologickému
zem d lství p%i hospoda%ení na orné p'd
je 155 eur/ha. To je p%es 60 milion' eur
(skoro p'l druhé miliardy K#) pro #eské
ekofarmy. Odkud se tyto peníze berou? Že
by je mezi sebou vybírali Zelení? Je to také
suma, kterou EU dotuje „ekologickou“
kolonizaci 150 tisíc ha ,eskou republikou.
EU nám platí 400 eur za hektar
zkolonizované p'dy.
Z uvedených suchých fakt' vidíme, že
ošklivý obraz kolonizátora zmizel.
5
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Kolonizace se nyní provádí ideologickyobchodními prost%edky. Ukázali jsme jen
d'sledky dotovaného ekozem d lství.
Zelená politika Bruselu jde dál. Odkud se
vezme 20% biopaliv? Co zp'sobuje
v rozvojovém sv t zvýšená poptávka a
dotované ceny bioetanolu z cukrové t%tiny
a bionafty z palmového oleje bylo
n kolikrát dokumentováno. Na bionaftu
„uv dom le“ p%ispíváme dotacemi. Vid li
jsme n kdy seriosní kalkulaci kolik nafty a
energie spot%ebuje p stování %epky a
výroba ME*O a jakou to zanechává
uhlíkovou stopu? Kolik zem d lské p'dy
zabírají solární panely, na které také z v'le
našich zástupc' v parlament p%ispíváme
vyšší cenou elekt%iny? Kolik milion' ha
v rozvojových zemí bude EU kolonizovat,
aby se mohla chlubit, jak „ekologicky“
zachra.uje planetu? Cožpak nás historie
nepou#ila, že každý fanatismus je pro
lidstvo škodlivý, a0 je #erný, hn dý, rudý
nebo zelený?

BIOTECHNOLOGIE A
LÉKA'STVÍ
Léky pro chudé
Sv tová zdravotnická organizace (WHO)
odhaduje, že 23 milion' d tí na sv t
nedosáhne na preventivní imunizaci a 1,7
milionu umírá na choroby imunizací
odstranitelné. Problém je zejména v cen a
v dostupnosti profesionální pé#e.
Transgenose m'že pomoci. Již b ží práce
na tzv. jedlých vakcínách. Jde o vývoj
plodin p stovaných a konzumovaných
v chudých zemích, nap%. banán' v Africe,
do kterých by byl vnesen gen kódující
imuniza#ní bílkovinu (vakcínu). Problém
je v kontrole dávkování.
Druhý p%ístup vychází z p%ípravy vakcín
v rostlinách, což je až stokrát levn jší než
b žná p%íprava. Používají se k tomu p%ímo
transgenní rostliny nebo modifikované
rostlinné viry, t%eba tabáková mozaika.
Z této oblasti je významná zpráva, že se již
zahájily testy na lidech s vakcínou proti
HIV získanou z transgenního tabáku.

Firma Pharma-Planta p stuje v N mecku
ve spolupráci s Frankhofer-Institutem
v Aachen transgenní tabák produkující
monoklonální protilátku (MAB) proti HIV.
K dosažení produkce protilátek v léka%ské
#istot sta#í 45 dní r'stu ve skleníku. Jde o
sou#ást projektu EU, který koordinuje
profesor Julian Ma ze St George's
University v Londýn . Na základ ov %ené
kvality získaly MAB z tabáku povolení od
MHRA (Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency) provést
ov %ení na lidech ve výzkumném
klinickém st%edisku University v Surrey.
Jedenáct
zdravých
žen
souhlasilo
s ov %ením
bezpe#nosti
preparátu.
V dalším stupni bude testován ú#inek na
dobrovolnících infikovaných HIV.

Spole#nost nukleárních
zahrádká%)
Po japonské p%írodní katastrof vypukla
antinukleární hysterie, t%etí v po%adí.
Hirošima a ,ernobyl p%edcházely. Musíme
být vd #ni, že davová psychóza nezasáhla
radia#ní šlecht ní, které od slavného
je#mene Diamant docenta Boumy poskytlo
mnoho dalších užite#ných plodin a
okrasných rostlin. Je to sice proti logice chudáci GMO jsou daleko mén rizikové.
Ale jsou našt stí d'vody, pro# samozvaní
„ochránci“ našeho zdraví a p%írody
nepovažují agitaci proti radiomutant'm za
výtah k popularit a dotacím. Dokazuje to,
že strach z GMO není výsledkem
„p%irozených obav ob#an'“, ale soustavné
cílené propagandy.
Prezident Dwight Eisenhower v roce 1953
v OSN pronesl projev „Atoms for Peace“ a
vyzval k založení Mezinárodní atomové
agentury (dnešní IAEA), která by
využívala
atomovou
energii
pro
zem d lství, zdravotnictví a jiné mírové
ú#ely. U nás vzniklo socialistické heslo
„Mírové využití atomové energie“. Díky
tomu jsme mohli držet krok nap%. ve

využívání radioaktivních izotop' ve
výzkumu.
Vznikala také tzv. gamapole, u nás
nedaleko Zbraslavi. Šlo o plochu, na které
se p stovaly r'zné rostliny a uprost%ed byl
podzemní kryt s gama zá%i#em – obvykle
to byl kobalt 60. Když se obsluhující
personál vzdálil, zá%i# vyjel nad povrch,
takže rostliny byly vystaveny dávce zá%ení,
pochopiteln odstup.ované se vzdáleností
od zá%i#e. To byla sou#ást výzkumu v %ad
zemí.
V Anglii však vyklí#il vzácný jev. V roce
1959 paní Muriel Howorth v m ste#ku
Eastbourne nabídla svým host'm k ve#e%i
buráky, které vznikly pod gama zá%i#em.
Podzemnici olejnou vyp stoval Walter
Gregory na Státní univerzit Severní
Karolíny dávkou osmnáct a p'l tisíce
rentgen' a buráky, které nazval NC4X
byly velké jako mandle. Jelikož odr'da
rychle klí#ila, zaujala zahrádká%e. Tak se
zrodilo hnutí, které vyústilo v založení
Spole#nosti nukleárních zahrádká%'.
,lenové p stovali rostliny získané na
gamapolích,
o#ekávajíce
objevení
užite#ných mutací a provád li po#áte#ní
selekci. Ozá%ené osivo dodával Spole#nosti
podnikatel z Tennessee. Spole#nost
pracovala s velkým nadšením, že obrací
hrozbu lidstvu v boj proti hladu. Hnutí trvá
dodnes a r'žové grepy, papriky a další
dnes rozší%ené radiomutanty jsou jeho
výsledkem.

Zpracoval:
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.

Další informace o biotechnologiích najdete na www.biotrin.cz

Upozor)ujeme p#íjemce internetového bulletinu, že uvítáme, pokud doporu+í naše noviny
i jiným zájemc m o biotechnologie. Také nám, prosíme, oznamte, pokud budete chtít být
vy#azeni z našeho adresá#e, aby Vás nevyžádaná pošta neobt&žovala. Všechny své p#ipomínky
a dotazy adresujte na Sdružení Biotrin, Vini+ná 5, 128 44 Praha 2.
Kontaktní osoba:Ing. Helena Št&pánková, e-mail: h.stepankova@volny.cz

