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okud ekologická a ekonomická udržitelnost opravdu 
tkví ve vyvážení spotřeby a produktivity lidí, pak 
zemědělství spočívá na obou „miskách těchto vah“. 

Vyčerpávání přírodních zdrojů je ohromné, zemědělství 
vyžaduje 70% veškeré pitné vody pro naše plodiny a více než 
40% povrchu zemského (téměř veškerá orná půda) se sou-
visejícími ztrátami v biologické rozmanitosti. Moderní 
zemědělství je zatím jediným způsobem, jak produkovat 
dostatek potravy, abychom uživili naši populaci 6,8 miliard 
lidí (v polovině století se předpokládá dosažení 9miliardové 
populace). Udržení kroku s takto prudce stoupající poptávkou 
tedy představuje problém udržitelnosti nejen v zemědělství, 
ale také pro lidstvo.

Zemědělství závisí na mnoha technologiích, ale bio-
technologie by mohly představovat v tomto odvětví ty 
nejúčinnější. Abychom zjistili, jak si toto odvětví uvědomuje 
své vyhlídky na zvyšování globální produktivity rostlinné 
výroby, promluvil si redaktor John Rennie se zástupci čtyř 
předních zemědělských biotechnologických společností. 
Nabízíme vám zde zkrácenou a upravenou verzi jejich 
rozhovoru.

—Redakce

průmyslové perspektivy

Biotechnologické 
 plány k  
zemědělství
Lidé by mohli vyžadovat více organických metod, ale zemědělství považuje 
biotechnologii za zásadní součást budoucnosti tohoto odvětví.
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ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

Přibližně v roce 2050 bude ■■

třeba, aby zemědělská vý- 
roba produkovala zhruba 
o 50 % více potravin než  
v současnosti, protože po-
pulace se stále zvyšuje. 
Tradiční plodiny a zeměděl-
ské metody nedokážou za- 
jistit takovou produktivitu.

■■■ Zástupci zemědělského 
sektoru obhajují geneticky 
modifikované plodiny jako 
jeden z prostředků, které 
by pomohly zemědělcům  
v rozvojových zemích zvý-
šit jejich produktivitu.

—Redakce
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SCIENTIFIC AMERICAN: Kolik úsilí vedoucího  
k zajištění biotechnologické udržitelnosti země-
dělství vyvíjí toto odvětví jako odezvu na tržní 
požadavky udržitelnosti v dnešní době a kolik úsi-
lí vyvíjí z důvodu příležitosti nebo potřeb trhu  
v budoucnosti?

BOREL: Udržitelnost je pro společnost DuPont 
zásadní, a tak tomu je již dvěstě let. A biotechno-
logie jsou jedním z prostředků, které nám pomá-
hají pohnout se kupředu. Myslím si, že prostřed-
nictvím biotechnologií můžeme pomáhat země-
dělcům produkovat více na stejné rozloze mnohem 
efektivnějšími způsoby. O biotechnologiích smýš-
lím jako o souboru prostředků, které nám pomá-
hají plnit poslání společnosti.

FISCHHOFF: Jedním z cílů zemědělských biotech-
nologií bylo vždy produkovat více z mála, snižovat 
rozsah využívání pesticidů, vyřešit problémy, jako 
jsou nedostatek vody nebo odolnost proti suchu. 
Rostoucí populace, rostoucí požadavky na potra-
viny a problémy, jako například klimatické změny 
pouze zdvojnásobily zaměření naší pozornosti na 
tyto problémy.

GALINDEZ: Také musíte vzít v úvahu, že jako 
odvětví potřebujeme předpovědi týkající se tržní-
ho prostředí, regulačního prostředí, standardů 
prostředí 10 až 15 let dopředu, protože každý pro-
dukt, který dnes objevíme, potřebuje právě tolik 
času na zavedení na trh. Vždy jsme věděli, že tyto 
standardy se stále zvyšují, a to už celých padesát 
let. Myslím si tedy, že se to vždy promítalo do způ-
sobu, jakým dnes pracujeme.

FISCHER: S výzvami, které máme před sebou,  
s rostoucí světovou populací a se změnami stravo-
vacích návyků, víme, že za 25 až 30 let budeme 
muset produkovat o 50 % více potravin než dnes. 
Budeme tedy muset pěstovat více z mála. Ve spo-
lečnosti Syngenta považujeme biotechnologie za 
jeden z prostředků k dosažení tohoto cíle. Aby-
chom tuto výzvu zvládli, pěstitelé budou potřebo-
vat nejlepší možné technologie.

SciAm: Hlavní znepokojení ohledně ochrany pří-
rody a trvalé udržitelnosti se týká pitné vody a orni-
ce. Jaké jsou nejlepší technologické možnosti, které 
by dokázaly tyto problémy řešit? Mohli bychom se 
zmínit třeba o netechnologických možnostech?
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FISCHHOFF: Co se týká zemědělství, je svět roz-
dělený na plodiny, které jsou v současnosti dosta-
tečně zavlažovány ze zdrojů, jako jsou deště,  
a na ty, kde musí zemědělci pole zavlažovat a zís-
kávat vodu z jiných zdrojů. Myslím si, že i v pří-
padech, kdy jsou plodiny zavlažovány především 
vodou ze srážek, můžeme tvrdit, že téměř každá 
plodina trpí v určité fázi vegetace nedostat- 
kem vody. Způsoby řešení tohoto velkého pro-
blému, nejen ve společnosti Monsanto, předsta-
vují podstatu toho, čím se dnes v zemědělství 
zabýváme. 

Jeden je prostřednictvím křížení, optimálního 
uzpůsobení plodin a využívání rozmanitosti zá-
rodečné plazmy rostlin ke zvyšování úrovně odol-
nosti proti suchu, což je schopnost lepšího využití 
dostupné vody. Kromě toho se zde zvyšuje schop-
nost využívání technik genetického inženýrství 
poskytnutím nových genů plodinám a zajištěním 
jejich vyšší odolnosti vůči suchu. Myslím si, že 
obě tyto techniky jsou velice slibné. Jde o dlouho-
dobý problém v zemědělství a zadání pro země-
dělské biotechnologie. A domnívám se, že je v do-
hledu den, kdy se můžeme těšit na plodiny vyba-
vené schopností mnohem efektivnějšího využití 
vody.

BOREL: Odolnost proti suchu a efektivita využití 
dusíku představují velice vzrušující výzvu. Nebude 
to příští rok, ale už je to na dohled. Pokud se 
zamyslíte nad širšími problémy, o nichž jste se čas-
tokrát zmínili, řešením je řada technologií, nebo 
může jít o řešení mimo technologie zahrnující zku-
šenosti řízení. Například zemědělci se přiklonili  
k významnému omezení orby, což pomohlo snížit 

erozi půdy a dopad zemědělství na prostředí. To 
bylo částečně umožněno díky vyspělé genetice plo-
din, částečně lepší chemickou ochranou plodin, 
částečně lepším vybavením, atd. Celý systém se 
tedy posouvá vpřed a čím dál tím častěji se setká-
váme s tím, že zemědělci projevují stejný nebo 
dokonce větší zájem o trvalou ekologickou udrži-
telnost než ostatní lidé.

FISCHER: V případě společnosti Syngenta máme 
programy, které určují genetické variace a fyziolo-
gické změny rostlin, které jim pomáhají přežít 
sucho nebo další nepříznivé podmínky, a my se 
pokoušíme zapojit tyto odhalené geny prostřed-
nictvím technologie křížení. Uvedení našich  
prvních produktů odolných vůči suchu na trh 
předpokládáme po roce 2011. Vyvíjíme také další 
alternativy. Například produkt, který představí-
me v roce 2010 ve Spojenáých státech, nazvaný 
Invinsa. Tento výrobek chrání výnosy plodin 
během dlouhodobých veder a mírných až střed-
ních období sucha a dalších pro plodiny nepřízni-
vých podmínek.

FISCHHOFF: Široká veřejnost si nemusí uvědomit, 
že v některých případech pocházejí výhody 
moderních zemědělských technologií z šíření a 
zavádění šetrné orby a metod omezené orby. Ty 
postupně velkou měrou pomohly, ne ojediněle ale 
většinou, využitím plodin odolných vůči herbici-
dům, jako jsou herbicidy charakteru Roundup 
Ready a další, které zemědělcům pomáhají využí-
vat metod omezené orby mnohem efektivněji. 
Není to jediný důvod, proč je technologie odol-
nosti vůči herbicidům dobrá a pomáhá zeměděl-
cům při zajišťování udržitelnosti, ale je to jedna  
z vedlejších výhod, která podle mne není dostateč-
ně často zmiňována.

GALINDEZ: Myslím si, že všechny dnes zde pří-
tomné společnosti budou mít významný vliv na 
investice do řešení následků období sucha a povod-
ní, nadbytku vody nebo snižování využití dusíka-
tých hnojiv. Existují však také další úhly pohledu. 
Dnes například využíváme výhod biotechnologie 
v oblasti zdravých olejů. Pokud se podíváte na pro-
gram společnosti Dow AgroSciences týkající se 
mastných kyselin omega-9, víte, že jsme v posled-
ních třech letech z jídelníčku obyvatel Severní 
Ameriky zcela odstranili 500 milionů liber nasy-
cených tuků. Zamyslete se nad vedlejšími dopady 
těchto zdravotních ukazatelů v celém životním 
prostředí. To je další aspekt, že lidé si běžně nejsou 
vědomi, co jim moderní zemědělství přináší na 
stůl.

NOVÉ DRUHY plodin s žádoucími 
vlastnostmi jsou ve vývoji, 

který využívá různých trans-
genových a pěstitelských 

technologií. Veřejné polemiky 
ohledně dopadu na životní 

prostředí a ekonomiku však 
přetrvávají.
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SciAm: Existují nějaké nebiologické prostředky 
pro zajištění udržitelnosti, u nichž počítáte, že se 
objeví v biotechnologickém průmyslu? Já jsem 
například slyšel slibnou diskusi o vylepšování tech-
nologií zavlažování a způsobů využívání informač-
ních technologií pro přivedení vody k rostlinám 
obezřetnějším způsobem. Do jaké míry se v bio-
technologickém vývoji spoléháte na doplňkové 
technologie v dalších průmyslových odvětvích a 
harmonogramy jejich vývoje?

FISCHHOFF: Všechny tyto technologie jdou sku-
tečně ruku v ruce. Ve společnosti Monsanto jsme 
přijali závazek pracovat s cílem zdvojnásobit výno-
sy hlavních plodin (především kukuřice, sójové 
boby a bavlna) do roku 2030. Tohoto výsledku 
podle nás můžeme dosáhnout prostřednictvím tří 
různých typů postupů. Jedním je jasně biotechno-
logie ve smyslu vkládání nových genů a nových 
charakteristických vlastností. Druhým je v podsta-
tě biotechnologie za podpory křížení pro zvyšová-
ní a vylepšování podílu zvyšování výnosů. A nako-
nec třetí je celá oblast agrotechniky, která zahrnuje 
přesné zemědělství založené na dálkovém snímání 
parametrů a globálním určování polohy. To zna-
mená vysévání správných semen na správném mís-
tě podle půdních podmínek nebo s přesnou aplika-
cí pesticidů, dusíkatých hnojiv nebo dalších pro-
středků. Využívá výhod nových zařízení pro 
zavlažování a nových technologií pěstování, napří-
klad umožní pěstování většího množství rostlin na 
akru a zároveň zachování vysokých výnosů. 
Nemyslím si, že by nám jediný z těchto typů sám 

o sobě umožnil dosáhnout těchto cílů. Jsem pře-
svědčen, že potřebujeme všechny tři využívané 
společně.

SciAm: Transgenové technologie jsou pro veřej-
nost jediné významově shodné s vývojem mnoha 
rysů, které jste zmínili.

FISCHER: Ve společnosti Syngenta věříme, že 
kombinace různých technologií je ve skutečnosti 
to, co nám umožní zvyšovat produkci potravin  
o 50 % v průběhu následujících 25 let, což potře-
bujeme, abychom nasytili rostoucí světovou popu-
laci. Nejde tedy pouze o biotechnologii, nejde pou-
ze o genetiku, jde také o chemikálie chránící plo-
diny a technologie související s jejich využitím. 
Jsme si samozřejmě vědomi, že geneticky modifi-
kované potraviny a pesticidní výrobky jsou v celém 
potravinářském sektoru nejrozsáhleji testované a 
regulované, což by nám mělo dodat jistotu, že když 
se tyto výrobky dostanou na trh, jsou testované a 
bezpečné za použití podle přiloženého návodu.

FISCHHOFF: V některých sektorech ještě stále pro-
bíhají spory. Myslím, že všichni moji kolegové 
budou souhlasit, že údaje vcelku ukazují, že exis-
tují dobře definované, dobře charakterizované 
výhody: od snižování využití pesticidů u některých 
plodin po zvyšování výnosů a hodnoty pro pěsti-
tele. Jsme svědky velice rychlého přijímání techno-
logií pěstiteli v zemích, kde jsou k dispozici. Roz-
hodně to můžeme vidět v USA u kukuřice, sójo-
vých bobů a bavlny, a v Kanadě u řepky.  

Myslím si, že v Indii se pěstuje bavlna odolná 
proti škůdcům na dvakrát větší rozloze, stejně jako 
v USA, i přesto, že vegetační období geneticky 
modifikované bavlny tam začíná relativně pozdě 
v porovnání s USA. Domnívám se, že v každé 
zemi, kde si mohou pěstitelé v podstatě zvolit, co 
chtějí, výhody zaregistrovali a došlo tam ke skvě-
lému přijetí těchto technologií. Objemy mluví za 
vše.

SciAm: Standardní vyvracení důkazů však, jak 
víte, říká, že výhody geneticky modifikovaných 
plodin mluví ve prospěch výrobců osiva a velkých 
zemědělců a ne nezbytně ve prospěch zájmů 
malých zemědělců, kteří jsou nejčastěji v nejchud-
ších regionech. Mnoho lidí znepokojuje ekono-
mická stránka problému udržitelnosti pro tyto 
plodiny.

FISCHHOFF: V Indii jsou, pokud víme, téměř čty-
ři miliony pěstitelů bavlny, kteří v současnosti pěs-
tují bavlnu odolnou proti škůdcům a pěstují ji ve 

GENETICKY MODIFIKOVANÉ plodi-
ny představují malý podíl 
zemědělské výroby, jak je 

vidět na podílu orné půdy, na 
které se pěstují.

SÓJOVÉ BOBY (níže, zelené) 
vysázené, aniž by byla půda 

obdělávaná, rostou uprostřed 
strniska pšeničného pole. 

Takový přístup neobdělávání 
chrání cennou ornici.
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kazů – pokud je chceme vidět – které říkají, že se 
stala jedním z důležitých prostředků. Společně se 
strojním zařízením, zavlažovacími technologiemi, 
informačními technologiemi a globalizací infor-
mací přináší biotechnologie řešení pro dodávky  
i trvalou udržitelnost.

FISCHER: Nejde jen o výhody technologií, které 
jsme vyvinuli, ale také o možné kompromisy, kte-
ré budeme muset přijmout. Pokud potřebujeme 
produkovat více potravin, můžeme to udělat pro-
střednictvím rozšíření obhospodařovaných ploch, 
což se podepíše na životním prostředí, nebo zvý-
šením efektivity a produktivity na stávajících 
zemědělských pozemcích. Řekl bych, že odpověď 
je jasná. Měli bychom se více věnovat dosažení 
vyšší produktivity na stávajících plochách pro-
střednictvím nejlepších možných technologií. Ale 
nejprve nás čeká diskuse, která je také potřebná.

SciAm: Jsem si jist, že často slýcháte poznámky, že 
skutečnou příčinou hladovění ve světě není nedo-
statek potravin, ale že problémem je chudoba. Že 
pokud chceme zajistit, aby všichni lidé na světě byli 
nasyceni, musíme reformovat většinu politických 
a ekonomických struktur společnosti. Souhlasíte? 
Zdá se vám, že stále existuje příležitost prostřed-

velice malém měřítku. Podobné přijetí malými 
pěstiteli jsme zaznamenali na Filipínách. Také  
v Jižní Africe se pěstuje bavlna odolná proti škůd-
cům. V těchto lokalitách je hodnota jednoznačně 
na straně pěstitelů, a já se domnívám, že zákazníci 
našich pěstitelů vědí, že tyto produkty jsou oceně-
ny na hodnotu, kterou skutečně přinášejí, ať už 
zahrnuje semeno nebo geneticky modifikovaný 
charakter, nebo nové chemikálie či ošetření. Pěs-
titelé získávají veliký podíl této celkové hodnoty. 
Jistěže jsme všichni ziskové organizace a potřebu-
jeme vydělávat peníze, ale v žádném případě si 
nemyslím, že by byly rozdělovány v nepoměru.

GALINDEZ: Pro následujících 40 let před námi leží 
veliká výzva zajištění potřeb mnohem větší popu-
lace. Této dodavatelské výzvě není možné vyhovět, 
aniž byste zajistili trvalou udržitelnost. Současně 
však nemůžete zajistit trvalou udržitelnost bez 
uspokojování potřeb světa v průběhu následujících 
40 let. 

Myslím si, že systém klade mnohem větší důraz 
na diskusi. Podívejte se na hodnotu v minulých 10 
letech, kterou biotechnologie přinesla do vývoje a 
rozvojových zemědělských společenství. Biotech-
nologie není jediným prvkem, nejde o jediný pro-
středek. Ale domnívám se, že existuje dostatek dů-

ČTRNÁCT „MEGABIOTECH“ NÁRODŮ, jak se jim někdy 
říká, dominuje v produkci geneticky modifi-
kovaných plodin. Jednou z výzev pro průmysl 
bude vytvoření plodin vhodných pro více 
rozvojových zemí po celém světě.

„Pro následujících 
40 let před námi 
leží veliká výzva 
zajištění potřeb 

mnohem větší 
populace. Této 

dodavatelské 
výzvě není možné 

vyhovět, aniž byste 
zajistili trvalou 

udržitelnost.“
—Antonio Galindez,  

Dow AgroSciences
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schopné tyto problémy řešit lépe. Společnost 
Monsanto spolupracuje s některými mezinárodní-
mi zemědělskými institucemi a s Gates Foundati-
on na dodání technologie odolnosti vůči suchu pro 
druhy a hybridy kukuřice upravené pro Afriku co 
možná nejrychleji poté, co budou k dispozici pěs-
titelům zde v Severní Americe.

FISCHER: Stejný přístup využíváme i ve společ-
nosti Syngenta. Vyvíjíme vlastní technologie a 
pokoušíme se je přizpůsobit tak, aby si je mohli 
dovolit zemědělci na celém světě. Naší politikou 
je poskytování technologií bez poplatků, pro 
podporu existence zemědělců v rozvojových 
zemích.

FISCHHOFF: Také nemůžeme ignorovat skuteč-
nost, že dodávky obilí a poptávka po obilí jsou kaž-
dým rokem jen zdánlivě vyrovnané. Protože popu-
lace roste, aby nebylo více lidí podvyživených, 
musíme skutečně pokračovat ve stálém zvyšování 
výnosů a produktivity, nebo se dostaneme do ještě 
horší situace.

BOREL: Myslím si, že některé lidi překvapí, když 
zjistí, že v roce 2008 více než 13 milionů zeměděl-
ců pěstovalo biotechnologické plodiny. Překvapí je 
především fakt, že jde zejména o drobné zeměděl-
ce – více než 12 milionů. Stále je mnoho zemí, kam 
se vyspělé technologie ještě nedostaly, ale průmysl 
a my jako společnosti tvrdě pracujeme na tom, aby-
chom tyto technologie a technologie dostali tam, 
kde mohou zajistit významnou změnu bez ohledu 
na rozsah zemědělských aktivit. ■

nictvím biotechnologie, že je možná snazší změnit 
technologii než uskutečnit sociální změnu?

BOREL: Tedy dobrá, když začneme například  
u Afriky, kde je mnoho lidí strádajících chudobou 
a podvýživou, technologie mohou pomoci. Existují 
příběhy o zemědělcích, kteří přijali hybridní tech-
nologie pro pěstování kukuřice, což výrazně změ-
nilo jejich život, jejich schopnost nakrmit rodinu, 
ale také prodávat plodiny a získat dostatek peněz, 
aby mohly jejich děti chodit do školy. Existují neu-
věřitelné příběhy dopadu základních technologií 
na lidské životy. 

Je to více než jen technologie. Zajišťuje přístup 
k financím. Umožňuje drobnou pozemkovou drž-
bu. Zajišťuje pojištění. Zajišťuje přístup na trh a 
komunikaci. Je tedy zřejmé, že se všichni zaměřu-
jeme na přiblížení vědy trhu způsobem, který něco 
změní. Myslím si, že (především ve společnosti 
DuPont) také pracujeme s organizacemi a snažíme 
se vylepšovat rozvoj infrastruktury a místní kvali-
fikace. V našem případě pracujeme přímo se země-
dělci prakticky ve všech zemích, kde fungujeme. 
Dále technologie pracuje, aby jim pomáhala získá-
vat správný produkt na správném poli, ať již upro-
střed Iowy nebo v Etiopii.

FISCHHOFF: Nedokážeme vyřešit chudobu a pro-
blémy s distribucí potravin na celém světě, ale 
může mimo jiné zajistit, aby byly naše technologie 
dostupné pro zemědělce všech velikostí a ve všech 
zemích. 

Jedním z příkladů je způsob, jak můžeme spo-
lupracovat s dalšími organizacemi, které jsou st
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NEJČASTĚJI MODIFIKOVANÉ PLODINY zahrnují 
bavlnu, sójové boby, kukuřici a řepku na 
olej (zleva doprava). Geneticky vytváře-
né vlastnosti těchto plodin většinou 
zahrnují vyšší odolnost vůči pesticidům.


