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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Bt Bacillus thuringiensis
CZV cena zemědělských výrobců
ČSÚ Český statistický úřad
DON deoxynivalenol
DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina)
DNHM dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
EFSA European Food Safety Authority (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (enzymatická imunoanalýza)
EK Evropská komise
EP a R Evropský parlament a Rada
ES Evropské společenství
EU Evropská unie
FADN CZ Farm Accountancy Data Network Czech Republic (zemědělská účetní datová síť v ČR)
FAO Food and Agriculture Organisation (číslo FAO = číslo ranosti hybridů)
GM geneticky modifikovaný
GMO geneticky modifikovaný organismus (příp. genetically modified organism)
OBO oblastní odbor (organizační jednotka Státní rostlinolékařské správy)
PCR Polymerase Chain Reaction (polymerázová řetězová reakce)
PHM pohonné hmoty
RV rostlinná výroba
SRS Státní rostlinolékařská správa
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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1. ÚVOD

1.1. CO JSOUTO GENETICKY MODIFIKOVANÉ (GM) PLODINY?

Geneticky modifikované (dále GM) plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný
materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o šlechtitelské metody (tzv. genové inže-
nýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Genové technologie
umožňují mezidruhový přenos genů, nejedná se však o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů.
GM plodiny nazýváme také transgenními plodinami.

GM plodiny se vyznačují různými specifickými vlastnostmi, mezi které patří zejména odolnost
vůči škodlivým činitelům – škůdcům, chorobám, chladu, suchu apod., anebo tolerance vůči postřiku
neselektivním herbicidem, který ničí všechny ostatní, nežádoucí rostliny (plevele). GM plodiny
s uvedenými vlastnostmi přinášejí výhody především pěstitelům. Další generace GM plodin mají
přímý přínos také pro spotřebitele – např. GM plodiny s vyšším obsahem či lepší skladbou nutrič-
ních látek nebo GM plodiny s antikarcinogenními účinky; příp. pro jiné než zemědělské obory – např.
jedlé vakcíny, biodegradovatelné plasty, náhrada fosilních paliv, odstraňování znečištění aj.

1.2. JAKÉ JE ROZŠÍŘENÍ GM PLODINV ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI?

Poprvé se GM plodiny ve světových statistikách objevily v roce 1996 s plochou cca 1,7 mil. ha;
v roce 2008 dosáhla celosvětově plocha s GM plodinami 125 mil. ha (viz graf č. 1.1.). GM plodiny
se tak staly doposud nejrychleji akceptovanou pěstitelskou technologií ve světě. V roce 2008 tuto
technologii využívalo 13,3 mil. pěstitelů v 25 zemích světa. Nejčastěji se pěstují GM odrůdy sóji,
kukuřice, bavlníku a řepky, dále pak GM rýže, cukrovka, papája, tykev, vojtěška, rajče, paprika, topol,
petúnie a karafiáty.

Graf č. 1.1. –Vývoj ploch GM plodin ve světě

Zdroj: Statistiky International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (www.isaaa.org)
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V ČR se mohou produkčně pěstovat pouze takové GM plodiny, které prošly přísným schvalo-
vacím procesem na úrovni EU, zahrnujícím mj. vyhodnocení případných rizik GM plodin pro zdraví
lidí a zvířat i životní prostředí, a jejichž odrůdy byly zapsány do Státní odrůdové knihy v ČR příp.
do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin v EU. Pro pěstování v ČR, resp. EU, je
prozatím povolena pouze Bt kukuřice typu MON810.V evropském kontextu se ČR řadí k dalším
7 státům EU, které mají praktické zkušenosti s pěstováním Bt kukuřice; těmi jsou: Španělsko,
Rumunsko, Francie, Portugalsko, Německo, Polsko a Slovensko (viz graf č. 1.2.).V minulých letech
se v Rumunsku úspěšně pěstovala GM sója tolerantní k neselektivním herbicidům, po vstupu
do EU v roce 2007 ovšem muselo Rumunsko od jejího pěstování zcela upustit (tato GM plodina
není v EU pro pěstování povolena).

Graf č. 1.2. –Vývoj ploch Bt kukuřice typu MON810 v EU

Zdroje: ministerstva zemědělství dotčených členských států EU, informace EK,Agrafacts, www.transgen.de

1.3. CO PŘEDCHÁZÍ A CO NÁSLEDUJE PO UVEDENÍ GM PLODIN NATRH?

Než se dostane GM plodina na pole pěstitelů, absolvuje velmi dlouhou cestu, nejprve na
vědecko-výzkumné a šlechtitelské úrovni a poté ve schvalovacím, administrativním procesu, speci-
fickém pro členské země EU.Vývoj nové GM plodiny i samotný schvalovací proces jsou velmi
nákladné činnosti, což se následně odráží v nutnosti patentování takové nové plodiny subjektem,
který ji uvedl na trh.

V EU existují závazné právní předpisy pro GM organismy (dále GMO), které jednak určují pod-
mínky pro uvedení GMO do oběhu, na trh v EU (zejména směrnice EP a R 2001/18/ES a nařízení
EP a R 1829/2003/ES) a dále pak i opatření pro sledování (plány monitoringu) a označování GMO
po jejich uvedení na trh (nařízení EP a R 1830/2003/ES).V rámci schvalovacího procesu předkládá
tvůrce GMO rozsáhlou žádost, ve které mj. podrobně hodnotí všechna potenciální rizika pro zdraví
lidí a zvířat i pro životní prostředí. Hodnoceny jsou mj. toxicita, alergenicita, nutriční složení pro-
duktu, vliv GMO na cílové a necílové organismy, biogeochemické procesy, persistence a invazivita
GMO v prostředí aj.

4 ÚVOD

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

ha

Španělsko

2005

2006

2007

2008

Francie ČR Portugalsko Německo Slovensko Polsko Rumunsko



5ÚVOD

Žádost posuzuje, kromě národních vědeckých a odborných subjektů, GMO panel Evropského
úřadu bezpečnosti potravin (EFSA), který k žádosti vydává vědecké stanovisko.To je podkladem pro
následné rozhodování Evropské komise (dále EK), zda produkt navrhnout pro uvedení na trh či
nikoliv. O samotném uvedení na trh pak mají možnost rozhodnout členské státy v příslušných
výborech EK, případně na Radě EU kvalifikovanou většinou. Pokud se tak nestane, o konečném
uvedení na trh rozhoduje EK.

V ČR posuzují GM plodiny vědecké a odborné subjekty, kterými jsou zejména:
• Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

(http://www.env.cz/cz/ceska_komise_pro_nakladani_gmo),
• Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (http://www.scgmff.cz/),
• Komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty v resortu Ministerstva

zemědělství.
Uvedením GM plodiny na trh však hodnocení rizik nekončí. Na základě plánu monitoringu je

držitel souhlasu (např. u GM kukuřice MON810 firma Monsanto) povinen provádět monitorování
potenciálních vlivů, ať už identifikovaných během schvalovacího procesu, nebo i těch, které nebyly
předvídány. Každý rok pak držitel souhlasu předkládá Evropské komisi a příslušnému členskému
státu tzv. zprávu o monitorování.V případě zjištění nových informací o vlivu GM plodiny na lidské
zdraví nebo životní prostředí může být plán monitorování upraven nebo pokud se vyskytne hrozba
negativních účinků, může být souhlas s uváděním plodiny do oběhu odebrán. Případ hrozby
negativních účinků a následného odebrání souhlasu však nebyl dosud zaznamenán.

1.4. CO JETO KOEXISTENCE GM PLODIN S KONVENČNÍM
A EKOLOGICKÝM ZEMĚDĚLSTVÍM?

Monitorování GM plodiny po jejím uvedení na trh vychází z principu předběžné opatrnosti,
který je v EU u těchto plodin aplikován.V zemědělské praxi se projevuje tím, že s GM plodinou je
nutné, i po schválení a prohlášení za stejně bezpečnou jako její konveční forma, nakládat odděleně
od ostatní produkce a sledovat dále v celém výrobním řetězci. To vyžaduje v prvním kroku
vzájemnou spolupráci pěstitelů tak, aby byla zajištěna souběžná existence (= koexistence) všech
dostupných produkčních systémů, a aby se produkty z těchto systémů nemísily nad určitou
stanovenou mez tolerance. Pro náhodné či technicky nevyhnutelné příměsi GMO v konvenčních
produktech či Bio produktech je stanovena nařízením EP a R č. 1829/2003/ES mez ve výši 0,9 %.

V širším slova smyslu lze koexistenci chápat jako možnost pěstitelů vybrat si mezi produkcí
tradiční, ekologickou a produkcí založenou na transgenních plodinách a následně i možnost pro
spotřebitele vybrat si mezi rozličnými produkty a případně svým výběrem podpořit určitý typ
pěstitelského systému. Pro zajištění těchto cílů se doporučuje v členských státech EU zavést
specifická pravidla pro pěstování GM plodin, tzv. pravidla koexistence. Je potřeba zdůraznit, že se
nejedná o pravidla, která by měla zajistit bezpečnost produktů nebo redukovat zdravotní rizika
a rizika pro životní prostředí při pěstování – tyto otázky jsou již řešeny v procesu schvalování
GMO do oběhu.

Cílem pravidel koexistence je stanovit opatření k minimalizaci potenciálních ekonomických
ztrát, které mohou vzniknout přimícháním produktů GMO do konvenčních či do Bio produktů.Tato
pravidla mají preventivní charakter a přispívají k tomu, aby žádný ze systémů zemědělské produkce
(konvenční, ekologický či s využitím GM plodin) nebyl v ČR vyloučen, a aby tak zůstala zachována
zemědělci a následně i spotřebiteli možnost volby kteréhokoliv z uvedených systémů.



1.5. JAKÁ PRAVIDLA A ADMINISTRATIVA SEVZTAHUJÍ K PĚSTOVÁNÍ
GM PLODIN?

V ČR existují pro pěstitele GM plodin závazná pravidla koexistence v podobě zákonných po-
vinností.Tyto povinnosti vycházejí zejména z doporučení EK z roku 2003 (č. 556/2003). Stěžejními
právními předpisy v tomto ohledu jsou:
• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
• prováděcí vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované

odrůdy,
• částečně zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými

produkty, ve znění pozdějších předpisů (zejm. zákon č. 346/2005 Sb.), a to konkrétně § 11 (ozna-
čování produktů GM organismů) a § 23 (ohlašování lokalit s pěstovanou GM plodinou),

• nařízení EP a R č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech,
• nařízení EP a R č. 1830/2003, o zpětné dohledatelnosti a označování geneticky modifikovaných

organismů a zpětné dohledatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných
organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

Na základě výše uvedených předpisů musí pěstitelé GM plodin dodržovat stanovené povin-
nosti. Každý pěstitel GM plodiny v ČR je mj. povinen ohlásit s předstihem záměr pěstovat GM
plodinu tak, aby tyto informace byly dostupné sousednímu pěstiteli, a následně pak ohlašuje i její
skutečné vysetí, mj. i příslušným orgánům státní správy. Opatření koexistence dále reagují na při-
rozenou vlastnost rostlin rozšiřovat svůj genetický materiál (zejména prostřednictvím pylu) do
okolí, proto jsou stanoveny určité plodinově specifické minimální odstupné vzdálenosti, které
pěstitel GM plodiny musí dodržet vůči porostu s touž plodinou, která není geneticky modifikována.
Minimální odstupné vzdálenosti mohou být nahrazeny obsevem – bariérou kolem GM plodiny –
tvořeným stejnou, ale netransgenní plodinou. Pěstitel také musí vést evidenci týkající se veškerého
nakládání s GM plodinou a jejím produktem a tuto evidenci uchovat minimálně po dobu 5 let.
Stěžejním opatřením koexistence je označení sklizeného produktu jako GMO v případě, že se
tento produkt dále uvádí do výrobního řetězce a není spotřebován pěstitelem přímo v podniku
např. ke krmení hospodářských zvířat nebo k výrobě bioplynu či bioethanolu.

Z uvedeného výčtu pravidel vyplývá, že pěstování GM plodin v ČR je doprovázeno zvýšenou
administrativou, kdy v první fázi se jedná o povinné písemné hlášení orgánům státní správy – Mi-
nisterstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí.V druhé fázi je pak nutné v písemné
podobě uchovávat evidenci se základními daty o pěstování GM plodiny (od nakoupení osiva, přes
zasetí a sklizeň GM plodiny, až po prodej či jiné zpracování sklizeného produktu) a zejména písem-
ně doložit při prodeji, že se jedná o GM organismus.

1.6. CO JETO BT KUKUŘICE A ZAVÍJEČ KUKUŘIČNÝ?

Prozatím jedinou GM plodinou uvedenou do pěstitelské praxe v ČR je Bt kukuřice. Bt kuku-
řice je transgenní kukuřice rezistentní vůči hmyzu, která má do svého dědičného materiálu vnesen
gen pocházející z bakterie Bacillus thuringiensis. Tento gen kóduje v rostlině produkci proteinu
s toxickým účinkem, který působí v zažívacím ústrojí určitých druhů hmyzu. Bt kukuřice MON810
je specificky zacílena na hmyzí škůdce řádu motýlů (Lepidoptera), jejichž housenky se živí rostlinami
kukuřice.V podmínkách ČR se jedná zejména o škůdce zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis).

V ČR vytváří zavíječ kukuřičný jednu generaci do roka, vzácně dvě generace, v jižní Evropě ale
může mít až tři generace ročně. Dospělci (viz obrázek 1.1.) létají od první poloviny června do
srpna v několika vlnách a postupně kladou vajíčka do snůšek po 10–30 kusech na spodní stranu
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listů. Škodlivým vývojovým stádiem zavíječe kukuřičného je housenka (viz obrázek 1.2.), která
vyžírá dřeň stébel, vřetena a zrna klasů. Napadené rostliny se často lámou nebo poléhají, čímž
dochází k výnosovým ztrátám na produktu. Chodby po žíru housenek jsou sekundárně napadány
houbovými patogeny, zejména houbami rodu Fusarium, které produkují pro zdraví člověka a hos-
podářských zvířat nebezpečné mykotoxiny, a tím zhoršují kvalitu sklizeného produktu.

Obr. č. 1.1. a 1.2. – dospělý jedinec a housenka zavíječe kukuřičného

Foto: Jakub Beránek, Státní rostlinolékařská správa

Zavíječ kukuřičný se u nás nejhojněji vyskytuje v nejteplejších oblastech, tedy na jižní Moravě
a ve středních Čechách.V posledních letech se ale jeho rozšíření na území ČR zvětšuje.Nebezpečí
napadení kukuřice zavíječem průběžně (s ohledem na ročníkovou variabilitu) narůstá. Dopad
poškození zavíječem je výraznější u kukuřice pěstované na zrno. Na nárůstu škod způsobených
zavíječem má v posledních letech vliv i významné zvýšení výměry kukuřice pěstované na zrno na
úkor kukuřice silážní (viz graf č. 1.3.). Podrobné informace o aktuální letové aktivitě zavíječe
kukuřičného na území ČR je možné dohledat na internetových stránkách Státní rostlinolékařské
správy: http://www.srs.cz/pas/mury/. Kromě kukuřice mají housenky zavíječe kukuřičného ještě
cca 200 dalších hostitelských rostlin z různých čeledí, včetně několika zemědělských plodin jako
chmel nebo brambory.

Graf č.1.3. – Vývoj osevních ploch kukuřice na zrno a na siláž/na zeleno v ČR 2000–2009

Zdroj: Český statistický úřad
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Vědecko-výzkumné projekty zaměřené na Bt kukuřici v ČR provádí např. Entomologický ústav
Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích (www.entu.cas.cz),Výzkumný
ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze (www.vurv.cz) či Fakulta agrobiologie, potravinových a přírod-
ních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (www.af.czu.cz – Katedra agroekologie a bio-
meteorologie).

1.7. JAK BOJOVAT PROTI ZAVÍJEČI KUKUŘIČNÉMU,VÝZNAM BT KUKUŘICE?

Proti zavíječi kukuřičnému lze použít registrované chemické přípravky na bázi pyretroidů nebo
přípravky selektivní k přirozeným nepřátelům škůdců, ze skupiny regulátorů růstu Nomolt 15SC,
ze skupiny analogů hmyzích hormonů Integro a ze skupiny látek se specifickým účinkem Steward;
z biologických přípravků pak Bacillus thuringiensis spp. kurstaki nebo parazitickou vosičku rodu
Trichogramma.Vzhledem k míře účinnosti i nákladům na ošetření jednoho hektaru jsou zemědělci
preferovány syntetické insekticidy; biologická ochrana šetrná k životnímu prostředí je z tohoto
pohledu méně účinnou a poměrně nákladnou záležitostí.

Změna výměry ploch kukuřice ve prospěch kukuřice na zrno a postupné rozšíření výskytu
zavíječe kukuřičného do všech oblastí pěstování kukuřice na zrno v ČR se odrazila v nárůstu množ-
ství i nákladů na chemické ošetření proti zavíječi, které jsou přímo závislé na ploše ošetřené
insekticidy proti zavíječi kukuřičnému (viz graf č. 1.4.). Od roku 2000, kdy se ošetření pohybovalo
pouze na řádově stovkách hektarů kukuřice, se plocha kukuřice ošetřovaná syntetickými insekti-
cidy zvýšila na více jak 60 tisíc hektarů. I když plocha kukuřice ošetřená proti zavíječi má rostoucí
tendenci, představuje zatím necelou čtvrtinu z celkové oseté výměry kukuřic v ČR.To je do jisté
míry způsobeno i kolísavou intenzitou výskytu a škodlivosti zavíječe kukuřičného,kdy v letech 2003
až 2006 byly tyto hodnoty vysoké a v letech 2007 a 2008 byly střední až nízké.

Graf č. 1.4. – Plochy kukuřice ošetřené v ČR chemickými přípravky proti zavíječi
kukuřičnému v letech 2000–2008

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa
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Přímá ochrana porostu kukuřice je závislá na přesné signalizaci náletu škůdců tak,aby ztráty v pří-
padě vysoké úrovně výskytu škůdce nepřekročily únosnou míru, nebo aby produkt nebyl silně napa-
den houbovými chorobami, což by způsobilo ještě dodatečné nepřímé ztráty (náklady na odstranění
mykotoxinů z krmiv, snížení produktivity živočišné výroby, negativní vliv na zdraví zvířat a lidí apod.).

Alternativní metodou ochrany kukuřice proti zavíječi kukuřičnému je pěstování Bt kukuřice.
Bt kukuřice si de facto vytváří svůj vlastní, rostlinný insekticid, a není tedy třeba používat pro-
středky chemické či biologické ochrany, neboť Bt hybridy prozatím vykazují v našich podmínkách
100% účinnost vůči zavíječi. Při pěstování Bt kukuřice se snižují náklady na produkci i sklizňové
ztráty.V průběhu vegetace porost také není poškozován postřikovou mechanizací. Pěstováním
Bt hybridů tedy dochází k úspoře finančních a materiálních prostředků, práce i energie, čímž lze
celkově zvýšit ekonomickou efektivnost pěstování kukuřice ve srovnání s pěstováním konvenčních
hybridů ošetřovaných výše zmiňovanými prostředky proti zavíječi.

2.PŘEHLED PĚSTOVÁNÍ BT KUKUŘICEV ČRV LETECH 2005–2009

Bt kukuřice se v ČR začala poprvé pěstovat v roce 2005.V tomto roce prováděl evidenci ploch
s Bt kukuřicí Státní zemědělský intervenční fond, neboť podmínky pro její pěstování byly součástí
systému poskytování národních doplňkových plateb na plochu.Vzhledem k tomu, že se jednalo
o první zkušební rok, jak pro pěstitele, tak i pro státní úřady, došlo k některým nepřesnostem při
evidenci ploch (a následně zkreslení celkové čisté plochy Bt kukuřice) v prvním roce pěstování.
Původně uváděný údaj – 270 ha celkových ploch v sobě totiž zahrnoval některé obsevy prováděné
kolem Bt kukuřice konvenčními hybridy. Jednotlivé údaje jsme pro potřeby této publikace zpětně
zkonzultovali s příslušnými pěstiteli a upravili pouze na čistou osevní plochu Bt kukuřice.

Od roku 2006 jsou plochy Bt kukuřice evidovány Ministerstvem zemědělství prostřednictvím
regionálních agentur pro zemědělství a venkov (dříve zemědělské agentury). Celkové plochy
s Bt kukuřicí jsou z důvodu přehlednosti zaokrouhleny na celé desítky hektarů, detailní výměra je
pak dále v textu uvedena v tabulce č. 2.4.

Ze statistik byly pro následnou analýzu vyjmuty půdní bloky, příp. díly půdních bloků (dále jen
„pozemky“) vědecko výzkumných pracovišť, které v letech 2005–2009 pěstovaly pokusně jiné
GM typy kukuřice v rámci režimu uvádění do životního prostředí, případně Bt kukuřici MON810
pouze jako srovnávací, standardní materiál, který byl zlikvidován společně s pokusnými materiály.

V roce 2005, kdy bylo možné poprvé zasít GM plodinu k produkčním účelům v ČR, bylo
zaevidováno 150 ha (čistých ploch, bez obsevu) Bt kukuřice. Prvních 51 pěstitelů vyzkoušelo tuto
novou plodinu na menších, pokusných plochách (viz dále).V následujících letech do roku 2008
docházelo k významnému nárůstu ploch, které se postupně zvyšovaly o 760 %, resp. 288 % a 68 %.
Obdobně narostl i počet pěstitelů Bt kukuřice.V letošním roce došlo vzhledem k problematickému
odbytu produkce poprvé k poklesu ploch i počtu pěstitelů.Viz tabulka č. 2.1.

Tab. č. 2.1. –Vývoj počtu pěstitelů a celkových ploch s Bt kukuřicí v letech 2005–2009

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

2005 2006 2007 2008 2009

výměra plochy Bt kukuřice (ha) 150 1 290 5 000 8 380 6 480

meziroční index (%) - 760 288 68 -23

počet pěstitelů Bt kukuřice (ha) 51 82 126 167 121

meziroční index (%) - 61 54 33 -28



Sledujeme-li zastoupení Bt hybridů na celkových plochách kukuřice v ČR, zjistíme, že tento
podíl zůstává marginální – největší byl v roce 2008, kdy plochy Bt kukuřice dosáhly necelá tři
procenta celkových ploch kukuřice v ČR (viz tabulka č. 2.2.).

Tab.č.2.2.– Podíl plochy Bt kukuřice na celkové ploše kukuřice v ČR v letech 2005–2009

Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo zemědělství

2.1.VÝVOJ PLOCH A POČTU PĚSTITELŮ

V prvním roce 22000055 se (na základě zkorigovaných údajů) v ČR pěstovala Bt kukuřice na 
115500  hhaa, na celkem 6611 pozemcích. K pěstování Bt kukuřice v prvním roce přistoupilo 5511 pěstitelů.

Z celkových 61 pozemků téměř ¾ byly o rozloze do 1 ha (graf č. 2.1.), což lze označit za 
pěstování pokusného charakteru (vyzkoušení nové odrůdy i technologie). Z pohledu pěstitelů, 
36 (70 %) oselo Bt kukuřici na ploše do 1 ha a 3 pěstitelé se již v prvním roce pěstování rozhodli
pro osetí významné produkční plochy Bt kukuřice o velikosti mezi 20 a 50 ha (graf č. 2.2.). Největší
plocha osetá Bt kukuřicí byla 40 ha.

Graf č. 2.1. Graf č. 2.2.

V roce 22000066 se v ČR pěstovala Bt kukuřice na 11229900  hhaa, na celkem 111155 pozemcích. K pěsto-
vání Bt kukuřice v roce 2006 přistoupilo 8822 pěstitelů.

Z celkových 115 pozemků 28 % bylo o rozloze do 1 ha (graf č. 2.3.), došlo tedy k poklesu 
pokusných ploch oproti předchozímu roku a nárůstu pěstitelsky významných ploch Bt kukuřice; 
poprvé byly osety pozemky o velikosti více než 50 ha. Největší pozemek měl velikost 75 ha; 
největší pěstitel Bt kukuřice zaevidoval v podniku celkem 126 ha této plodiny. Cca ¼ pěstitelů
osela Bt kukuřici na více než 20 ha (graf č. 2.4.).
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2005 2006 2007 2008 2009

osevní plochy kukuřice v ČR celkem (ha) 290 546 275 500 273 546 287 676 271 273

osevní plochy Bt kukuřice (ha) 150 1 290 5 000 8 380 6 480

podíl Bt hybridů na celkové ploše kukuřice (%) 0,05 0,47 1,83 2,91 2,39
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Graf č. 2.3. Graf č. 2.4.

V roce 22000077 se v ČR pěstovala Bt kukuřice na 55000000  hhaa, na celkem 228866 pozemcích. K pěsto-
vání Bt kukuřice v roce 2007 přistoupilo 112266 pěstitelů.

Z celkových 286 pozemků 16 % bylo o rozloze do 1 ha (graf č. 2.5.), došlo tedy k opětovnému
poklesu pokusných ploch oproti předchozímu roku a nárůstu pěstitelsky významných ploch Bt 
kukuřice; 1/3 pozemků byla o velikosti větší než 20 ha. Největší pozemek měl velikost 100 ha; 
největší pěstitel Bt kukuřice zaevidoval v podniku celkem 373 ha této plodiny. Téměř polovina 
pěstitelů osela Bt kukuřici na více než 20 ha (graf č. 2.6.). Poprvé se vyskytli pěstitelé (4), kteří 
zaseli více než 200 ha Bt kukuřice v podniku.

Graf č. 2.5. Graf č. 2.6.

V roce 22000088 se v ČR pěstovala Bt kukuřice na 88338800  hhaa, na celkem 448822 pozemcích. K pěsto-
vání Bt kukuřice v roce 2008 přistoupilo 116677 pěstitelů.

Z celkových 482 pozemků 11 % bylo o rozloze do 1 ha (graf č. 2.7.), došlo tedy k opětovnému
poklesu pokusných ploch oproti předchozímu roku a nárůstu pěstitelsky významných ploch Bt 
kukuřice. 31 % pozemků bylo o velikosti větší než 20 ha, došlo tedy k mírnému poklesu v zastou-
pení těchto větších ploch oproti předchozímu roku. Největší pozemek měl velikost 123 ha; největší
pěstitel Bt kukuřice zaevidoval v podniku celkem 562 ha této plodiny. 57 % pěstitelů oselo Bt 
kukuřici na více než 20 ha (graf č. 2.8.); 2 pěstitelé oseli Bt kukuřici na více než 500 ha celkem na
podnik.
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Graf č. 2.7. Graf č. 2.8.

V roce 2009 zaselo 112211 pěstitelů v ČR Bt kukuřici na rozloze 66448800  hhaa. Došlo tedy poprvé 
k poklesu ploch i počtu pěstitelů Bt kukuřice. 

Od roku 2005, kdy čeští pěstitelé dostali možnost užívat Bt technologii v praxi, tuto novou
metodu ochrany proti zavíječi vyzkoušelo 255 pěstitelů (+ 4 výzkumná pracoviště). 44 % pěstitelů
má jednoleté, 21 % pěstitelů dvouleté, 16 % tříleté a 13 % čtyřleté zkušenosti. 14 pěstitelů pěstuje
již pátým rokem Bt kukuřici, tedy kontinuálně od roku 2005. Viz tabulka č. 2.3. Z těchto 14 pěsti-
telů 4 z nich zůstali u víceméně pokusných ploch Bt kukuřice.

Tab. č. 2.3. – Délka zkušeností českých pěstitelů s Bt kukuřicí

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

2.2. LOKALIZACE PĚSTOVÁNÍ

Charakteristickou vlastností Bt kukuřice je její odolnost vůči zavíječi kukuřičnému, proto se 
pozemky s touto kukuřicí v ČR nacházejí zejména v místech, kde zavíječ způsobuje ekonomické
škody při pěstování konvenčních hybridů. Porovnáme-li mapy výskytu a škod zavíječe s mapami
pěstebních ploch Bt kukuřice v následujících ročnících, zjistíme, že v mnoha případech dochází 
k nárůstu pěstebních ploch Bt kukuřice v těch oblastech, kde byl zaznamenán vyšší výskyt škůdce
(viz Příloha). Z celorepublikového pohledu pak lze konstatovat, že ačkoliv se zpočátku (2005 
a 2006) větší část ploch Bt kukuřice nacházela na Moravě, v dalších letech a v závislosti na výskytu
zavíječe již výrazně převládl v celkových plochách český region (tabulka č. 2.4.).

Z regionálního pohledu již od počátku pěstování Bt kukuřice zaujímá dominantní postavení 
Jihomoravský kraj, následovaný krajem Středočeským (včetně Prahy), Plzeňským a Královéhradec-
kým. Naopak, nejméně Bt kukuřice se pěstuje v kraji Libereckém a Karlovarském. Viz grafy č. 2.9.1.
a 2.9.2.
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Zastoupení pozemků Bt kukuřice dle jejich
velikosti – 2008
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Graf č. 2.9.1. – Regionální rozšíření ploch Bt kukuřice v ČR v letech 2005–2009 – část I

Graf č. 2.9.2. – Regionální rozšíření ploch Bt kukuřice v ČR v letech 2005–2009 – část II

Od roku 2005 ve třech krajích – Královéhradecký, Jihočeský a Ústecký – kontinuálně narůstá
plocha Bt kukuřice; v ostatních krajích plochy rostly v letech 2005–2008, avšak v roce 2009 poklesly.
Specifickým případem jsou Liberecký a Karlovarský kraj, kde se Bt kukuřice v průběhu let 
2005–2009 pěstovala jen výjimečně.
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Tab. č. 2.4. – Přehled ploch Bt kukuřice dle krajů v ČR v letech 2005–2009

Největší tempo růstu ploch Bt kukuřice bylo zaznamenáno v kraji Vysočina mezi lety 2005 
a 2006, kde se plocha navýšila více než 100x. Obecně nejrychlejší tempo růstu bylo v jednotlivých
krajích zaznamenáno mezi 1. a 2. rokem pěstování, kdy pěstitelé přecházeli od prvních, pokusných
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plocha (ha) 2005 2006 2007 2008 2009

Jihočeský 4,02 48,02 133,09 307,86 946,81

meziroční index v % - 1 195 277 231 308

Jihomoravský 48,86 444,06 1 218,78 2 057,09 1 285,25

meziroční index v % - 909 274 169 62

Karlovarský 0 0 18,58 0 0,02

meziroční index v % - - - - -

Královéhradecký 3,26 186,23 800,71 881,36 1 074,27

meziroční index v % - 5 713 430 110 122

Liberecký 11,44 0 0 0 0

meziroční index v % - - - - -

Moravskoslezský 2,62 70,71 123,60 228,18 143,69

meziroční index v % - 2 699 175 185 63

Olomoucký 1,80 44,56 61,53 221,83 215,15

meziroční index v % - 2 476 138 361 97

Pardubický 2,60 81,21 187,45 609,60 402,21

meziroční index v % - 3 123 231 325 66

Plzeňský 1,00 51,62 607,16 973,62 396,20

meziroční index v % - 5 162 1 176 160 41

Středočeský (vč. Prahy) 38,49 147,78 944,72 1 626,54 819,16

meziroční index v % - 384 639 172 50

Ústecký 1,99 56,42 456,17 711,36 758,01

meziroční index v % - 2 835 809 156 107

Vysočina 0,22 22,8 135,94 228,48 196,79

meziroční index v % - 10 364 596 168 86

Zlínský 34,42 136,48 313,12 534,41 238,58

meziroční index v % - 397 229 171 45

Čechy 63,02 594,08 3 283,83 5 338,82 4 593,47

podíl v ČR v % 42 46 66 64 71

meziroční index v % - 943 553 163 86

Morava 87,70 695,81 1 717,03 3 041,51 1 882,67

podíl v ČR v % 58 54 34 36 29

meziroční index v % - 793 247 177 62

celkem 150,72 1 289,89 5 000,86 8 380,33 6 476,14

meziroční index v % - 856 388 168 77
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zkušeností k produkčnímu užití Bt kukuřice. V dalších letech pak plochy s Bt kukuřicí narostly 
nejvíce v Plzeňském kraji – cca 12x větší plocha v roce 2007 než 2006, dále pak v kraji Ústeckém –
v roce 2007 8x více Bt kukuřice než v roce 2006 a v kraji Středočeském – cca 6x větší plochy v roce
2007 oproti 2006. Na druhé straně, největší pokles ploch byl v roce 2009 zaznamenán 
v Plzeňském kraji (o téměř 60 %) a Zlínském kraji (o 55 %). Viz tabulka č. 2.4. 

2.3. ZASTOUPENÍ PĚSTITELŮ DLE FORMY PODNIKÁNÍ

Podíváme-li se na pěstování Bt kukuřice z pohledu pěstitelských subjektů, lze konstatovat, 
že jsou zastoupeny všechny hlavní formy podnikání – obchodní společnosti (a. s., s. r. o. apod.), 
fyzické osoby, družstva a jiné typy subjektů (školní statky, zemědělské a odborné školy, vysoko-
školské subjekty apod.). Dominantní postavení si od počátku pěstování Bt kukuřice v ČR udržují
obchodní společnosti, dále jsou to družstva, fyzické osoby a jiné subjekty (viz graf č. 2.10.). 
Z pohledu celkové plochy Bt kukuřice oseté různými subjekty je postavení obchodních společ-
ností ještě výraznější (viz graf č. 2.11.).

Graf č. 2.10. – Zastoupení pěstitelů Bt kukuřice dle formy podnikání v letech 2005–2008

Graf č. 2.11. – Zastoupení ploch Bt kukuřice dle formy podnikání v letech 2005–2008 
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Podíváme-li se na jednotlivé roky, zjistíme, že obchodní společnosti vždy představovaly více než
polovinu všech subjektů pěstujících Bt kukuřici (52–60 % v letech 2005–2008); pěstební plocha 
Bt kukuřice na pozemcích obchodních společností dokonce dosáhla v roce 2006 téměř ¾ veškeré
pěstební plochy Bt kukuřice. V roce 2005 tvořila družstva více než 1/3 všech subjektů pěstujících
Bt kukuřici, tento podíl však v roce 2008 klesl na ¼. V roce 2008 téměř 1/5 pěstitelů tvořily fyzické
osoby a jejich podíl od roku 2006 každoročně narůstá.

Tento trend se však nepromítnul do podílu ploch zasetých jednotlivými subjekty, neboť fyzické
osoby (s výjimkou roku 2006 – 2 % ploch) každoročně osívají 9% plochu z celkového výsevu 
Bt kukuřice v ČR. Družstva každoročně osívají minimálně pětinu ploch s Bt kukuřicí; v prvním roce
se jednalo téměř o třetinový podíl ploch.

Největší plocha Bt kukuřice byla v roce 2008 oseta obchodními společnostmi; v první desítce
největších pěstitelů byla zastoupena 2 družstva, 1 fyzická osoba a 7 obchodních společností.

3. PRŮZKUM MEZI ČESKÝMI PĚSTITELI BT KUKUŘICE
Z PRVNÍCH 3 LET PĚSTOVÁNÍ

Ministerstvo zemědělství provedlo v letech 2006–2008 dotazníkové šetření mezi pěstiteli 
Bt kukuřice tak, aby byla získána zpětná vazba pro zhodnocení prvních třech let (2005–2007) prak-
tického užívání nové technologie založené na pěstování GM plodiny. 

3.1. METODIKA PRŮZKUMU

Začátkem roku 2006 bylo osloveno všech 52 pěstitelů (včetně výzkumných pracovišť), pěstu-
jících Bt kukuřici v roce 2005. Na stručný dotazník odpovědělo 47 pěstitelů, což znamenalo 90%
návratnost. V dalších 2 letech byli osloveni vybraní pěstitelé s větší produkční výměrou Bt kukuřice
v roce 2006, resp. 2007. Míra návratnosti dotazníků byla 75, resp. 77 %. Zpětná vazba poskytnutá
od pěstitelů zahrnovala 97, resp. 87 % ploch Bt kukuřice pěstovaných v roce 2005, resp. v letech
2006 a 2007 (viz tabulka č. 3.1.).

Lze tedy konstatovat, že pěstitelé měli zájem poskytnout informace o svých zkušenostech s novou
technologií, a tím významně přispěli k vysoké reprezentativnosti dále uvedených statistických dat.

Tab. č. 3.1. – Ukazatele reprezentativnosti dotazníkového šetření mezi pěstiteli 
Bt kukuřice

V rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány zejména následující informace:
• výhody a nevýhody pěstování Bt kukuřice
• užití Bt kukuřice, případně problémy s odbytem
• výnosy dosažené u Bt kukuřice ve srovnání s konvenčními hybridy

zkoumaná
sezóna

osloveno
(počet pěstitelů)

odpovědělo
(počet pětitelů)

míra
návratnosti

zastoupení
pěstitelů

zastoupení
ploch

2005 52 (z 52) 47 90 % 90 % 97 %

2006 45 (z 82) 34 75 % 41 % 87 %

2007 92 (ze 126) 71 77 % 56 % 87 %
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• míra napadení Bt kukuřice plísněmi ve srovnání s konvenčními hybridy
• běžný způsob ošetřování konvenčních hybridů kukuřice proti zavíječi v podniku
• vliv Bt kukuřice na životní prostředí v místě pěstování aj.

Průzkum byl proveden anonymní formou, nebyly tedy po pěstitelích vyžadovány identifikační
údaje. Přesto většina pěstitelů (2005 – 66 %, 2006 – 62 % a 2007 – 58 %) své identifikační údaje 
a případně i kontakty dobrovolně uvedla.

3.2. VÝHODY A NEVÝHODY PĚSTOVÁNÍ BT KUKUŘICE

Pěstitelé byli v rámci dotazníkového šetření požádáni, aby identifikovali výhody a nevýhody při
pěstování GM plodin. Jednotlivé odpovědi pěstitelů byly sdruženy do skupin podobného charak-
teru a společně vyhodnoceny.

Co se týká kladné stránky pěstování GM plodin (viz tabulka č. 3.2.), pěstitelé uvádějí výhody
technologického, kvalitativního, ekonomického a environmentálního charakteru. Nejčastěji jsou
zmiňovány výhody samotné technologie – od jednoduchosti a spolehlivosti ochrany proti zavíječi,
přes snížení vstupů do porostů až po výsledný pozitivní efekt při sklizni (nepolámané, nepolehlé
rostliny). Výhody technologického charakteru byly vítány zejména v prvním roce pěstování (70 %
pěstitelů), neboť se jednalo o první praktické ověření propagovaných výhod v praxi. V dalších 
letech se dostaly do popředí výhody kvalitativního charakteru, kdy pěstitelé ocenili výsledný efekt
nové technologie – zdravý porost i surovina pro další užití. Důležitým aspektem je také ekonomická
stránka nové technologie, kterou zmiňuje cca 1/3 pěstitelů. Stále více se do popředí, v souladu
s obecným směřováním a cíli evropského zemědělství, dostávají také environmentální aspekty 
pěstování GM plodin, kdy pěstitelé upozorňují na přínosy pro životní prostředí.

Kromě výše uvedených výhod byly ojediněle uvedeny některé zajímavé odpovědi jako např.
menší (či nulové) poškození černou zvěří, lepší odolnost či přirozené tlumení zavíječe (pozn.: 
evropský spotřebitel naopak GM plodiny v mnoha případech vnímá jako nepřirozené). Od roku 2006
pokleslo procento pěstitelů, kteří nedokázali identifikovat žádné nevýhody nové technologie, neboť
s rostoucími zkušenostmi lze očekávat mírný útlum v počátečním nadšení z dosažených výsledků
a větší pozornost je věnována odvrácené straně nové technologie.

V tabulce č. 3.3. jsou uvedeny a sdruženy do skupin dle podobnosti charakteru nevýhody zmi-
ňované samotnými pěstiteli při pěstování GM plodin. Výrazně převládá nespokojenost pěstitelů
s legislativně-administrativním pozadím. Někteří pěstitelé jsou se specifickými pravidly pro pěsto-
vání GM plodin smířeni, jiní je považují za zcela zbytečné nebo přinejmenším zatěžující. Z ekono-
mického pohledu pěstitelé identifikují na jedné straně nevýhody na vstupech produkce, tj. dražší
osivo Bt hybridů kukuřice, na druhou stranu však také (a častěji) uvádějí ekonomické problémy 
na výstupu produkce, kdy stále přetrvávají obavy a neochota odběratelů produktu Bt kukuřice, ale
i např. živočišných produktů (zejm. mléka) zvířat, která byla krmena Bt kukuřicí. Tyto problémy jsou
nepřímo spojeny i s dalšími nevýhodami sociálního charakteru, které pěstitelé uvádějí – averze vůči
GMO (zejm. u evropských spotřebitelů) a negativní reklama v EU. Ojediněle někteří pěstitelé 
nevidí žádné výhody při pěstování Bt kukuřice.
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charakter výhody + 
procento pěstitelů 
zmiňujících tuto výhodu

konkrétní odpovědi pěstitelů

technologický
2005 – 7700  %% pěstitelů
2006 – 5599  %%
2007 – 3388  %%

účinná/spolehlivá ochrana proti zavíječi
bez napadení zavíječem/nemusí se řešit zavíječ
minimální/nižší napadení zavíječem
bez chemické ochrany
bez nutnosti mechanizace (ve vysokém porostu)
snadná/jednoduchá agrotechnika/ochrana
nepoškozené rostliny/porost bez polehnutí/vyrovnaný porost
snadná sklizeň/bez sklizňových ztrát
bez nutnosti monitoringu škůdce
eliminace rizika nevhodného termínu ošetření
bez škod při postřiku
delší vegetační doba/stay green efekt
méně vstupů do porostu

kvalitativní
2005 – 2266  %% pěstitelů
2006 – 4477  %%
2007 – 4488  %%

dobrý/lepší/výborný/vynikající zdravotní stav porostu
vitální rostliny/pěkně vyvinuté palice
zdravé palice bez napadení fuzárii
bez/nižší napadení houbov. chorobami/fuzáriem/plísní a černí
bez mykotoxinů/méně napadeno mykotoxiny
kvalitnější/hygienicky zdravé krmivo
omezení výskytu/nižší obsah plísní (v krmivu)
zdravější produkt/kukuřice/surovina pro potraviny
kvalitnější siláž/výborný zdravotní stav siláže
vyrovnanější siláž (sušina na siláž rychle neklesá)
velmi dobrá kvalita konzervovaného mokrého zrna
zdravá zvířata a mléko

ekonomický
2005 – 1177  %% pěstitelů
2006 – 3322  %%
2007 – 3355  %%

vyšší/dobrý/nadprůměrný/vynikající výnos (zrna)
nižší/menší náklady (na ošetření)
úspora lidí/práce/chemie
vyšší produktivita práce
nižší ztráty

environmentální
2005 – 66  %% pěstitelů
2006 – 99  %%
2007 – 1144  %%

menší zatížení ŽP
bez insekticidů/bez chemie

další výhody
zmiňované ojediněle

menší/nulové poškození černou zvěří
lepší odolnost suchu
přirozené tlumení zavíječe
jistota dobré sklizně

žádné nevýhody nevidí 2005 – 99 pěstitelů, 2006 – 33, 2007 – 33

Tab. č. 3.2. –VÝHODY pěstování Bt kukuřice
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charakter nevýhody +
procento pěstitelů
zmiňujících tuto nevýhodu

konkrétní odpovědi pěstitelů

legislativně
administrativní
2005 – 3322  %%  pěstitelů
2006 – 5500  %%
2007 – 4411  %%

značná/nejapná/zbytečná/nadměrná/přílišná/rozsáhlá administrativa
vyplňování nepřiměřeného množství dotazníků
byrokratická zátěž
ohlašovací povinnost
závazná/nesmyslná opatření pro pěstování GM plodin
náročnější evidence, problémy s evidencí
značení porostů
(komplikovaná) legislativa/administrativa
kontroly
složitější předpisy
při omylu postih

ekonomický
2005 – 1111  %% pěstitelů
2006 – 4411  %%
2007 – 2244  %%

vyšší/vysoká cena osiva/Bt hybridy velmi drahé
omezené využití produkce/neprodejnost/problémy s odbytem
omezený počet kupců
neochota/obavy odběratelů
horší odbyt – až když jsou volné skladovací kapacity
vyšší náklady na administrativu
celkově prodělečná technologie
malý rozdíl ve výnosu

technologický
2005 – 1111  %% pěstitelů
2006 – 1188  %%
2007 – 66  %%

pracnější při setí/čištění strojů a zařízení
složitější organizace práce
výběr pozemků
složitější zařazení do osevního postupu
oddělená sklizeň/manipulace/sušení
izolační vzdálenosti/obsevy
pozdější dozrávání/hybridy s vyšším číslem FAO/vyšší vlhkost

další nevýhody
zmiňované ojediněle

averze vůči Bt technologii
negativní pohled spotřebitele na GMO
negativní reklama v Evropě
zvýšená náchylnost ke snětím

žádné výhody nevidí 2005 – 22 pěstitelé, 2006 – 22, 2007 – 11

Tab. č. 3.3. – NEVÝHODY pěstování Bt kukuřice



3.3. UŽITÍ BT KUKUŘICE

Dle informací pěstitelů, získaných v rámci dotazníkového šetření, je většina sklizené Bt kuku-
řice spotřebována jako krmivo pro hospodářská zvířata, a to zejména v rámci vlastního podniku.
Část produkce je určena také k průmyslovému užití jako surovina pro výrobu bioethanolu, 
případně bioplynu. Bt kukuřice není v ČR využívána pro potravinářské účely. 

V prvním roce pěstování (2005, 150 ha) byla téměř veškerá Bt kukuřice zkrmena v rámci 
vlastního podniku (1 pozemek byl zaorán a Bt kukuřice z dalšího pozemku byla využita pro výrobu
biolihu). V roce 2006 uvedlo 15 % pěstitelů (s odpovídající plochou 9 % Bt kukuřice), že sklizená
Bt kukuřice byla určena k následnému prodeji (viz grafy č. 3.1. a 3.2.), 3 % pěstitelů (2 % plochy 
Bt kukuřice) zkombinovalo prodej i vlastní spotřebu v podniku.

Grafy č. 3.1. a 3.2. – Způsob užití Bt kukuřice v roce 2006 

S rostoucími plochami Bt kukuřice v ČR stoupl podíl produkce určené k prodeji (zejména 
pro krmivářský průmysl), u které je nutné v souladu s platnými právními předpisy uvést, že se jedná
o GM organismus. Tuto situaci ilustrují grafy č. 3.3. a 3.4., které zachycují navýšený podíl prodané
Bt kukuřice – 27 % pěstitelů s odpovídající plochou 19 %. V roce 2007 bylo výhradně pro vlastní
spotřebu určeno 45 % ploch Bt kukuřice obhospodařovaných 60 % pěstiteli.

Grafy č. 3.3. a 3.4. – Způsob užití Bt kukuřice v roce 2007
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Z grafů č. 3.5. až 3.8. lze vysledovat podíl silážní a zrnové kukuřice na celkové výměře 
Bt kukuřice; v letech 2006 a 2007 pěstitelé v dotaznících navíc rozlišovali i produkci vlhkého zrna
(CCM – Corn Cob Mix). V roce 2005 převažovala, z pohledu oseté plochy, Bt kukuřice na zrno 
(71 %), kterou pěstovalo 33 % pěstitelů. Většina pěstitelů (67 %) se v roce 2005 rozhodla pro 
silážní hybridy Bt kukuřice, tyto však zaujímaly pouze 29 % celkové plochy Bt kukuřice.  V roce 2007
42 % pěstitelů (na 42 % ploch) pěstovalo pouze zrnovou Bt kukuřici, 34 % pěstitelů (na 27 % ploch)
pouze silážní a 13 % pěstitelů (na 7 % ploch) zaselo Bt kukuřici pro produkci CCM. 11 % pěstitelů
(na 24 % ploch) pěstovalo Bt hybridy jak na zrno, tak i na siláž.

Grafy č. 3.5. a 3.6. – Podíl zrnové a silážní Bt kukuřice v roce 2005

Grafy č. 3.7. a 3.8. – Podíl zrnové a silážní Bt kukuřice v roce 2007 

V případě prodeje Bt kukuřice mimo podnik jsou pěstitelé vázáni zákonnými požadavky 
na označování takového produktu jako GMO. Povinnost označovat každý produkt GM plodiny 
a zároveň všechny produkty konvenční, v kterých se vyskytuje jakákoliv záměrná příměs GMO,
případně náhodná či technicky nevyhnutelná příměs GMO vyšší než 0,9 %, s sebou přináší nutnost
oddělené sklizně, skladování a následného zpracování. To se dále odráží i v komplikovanějším 
odbytu produkce, na který pěstitelé v rámci dotazníkového šetření upozorňují. V roce 2006 a 2007
byli pěstitelé přímo dotazováni, zda zaznamenali komplikace při odbytu produkce Bt kukuřice. 
V tabulce č. 3.4. jsou uvedeny odpovědi pěstitelů – respondentů.
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33%
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dle výměry v roce 2007

42%

13%

34%
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dle počtu pěstitelů v roce 2007



Tab. č. 3.4. – Podíl pěstitelů, kteří zaznamenali problémy s odbytem produkce Bt kukuřice

Pokud se podíváme na situaci z celkového pohledu, pak vidíme, že v roce 2006 problémy 
s odbytem zaznamenalo 9 % pěstitelů a v roce 2007 došlo k mírnému zvýšení na 11 %. Zaměříme-li
se však pouze na respondenty, kteří zároveň uvedli, že Bt kukuřice byla určena k prodeji, nikoliv
k vlastní spotřebě, případně kombinace obojího, zjistíme, že podíl pěstitelů, kteří se setkali 
s problémy při prodeji je poměrně významný – 50 % (3 pěstitelé) v roce 2006 a 29 % v roce 2007.
Problémy s odbytem produkce jsou také uváděny jako hlavní důvod poklesu ploch Bt kukuřice
v roce 2009.

3.4. VÝNOSY BT KUKUŘICE

Doposud v každém roce pěstování Bt kukuřice více než 60 % pěstitelů (2005 – 61 %, 2006 – 67 %
a 2007 – 65 %) zaznamenalo navýšení výnosu oproti konvenčním odrůdám kukuřice. Na druhé
straně někteří z pěstitelů pozorovali snížení výnosu Bt kukuřice oproti konvenčním hybridům 
(2005 a 2006 – 1 pěstitel), ve zvýšené míře tomu bylo v roce 2007 (8 pěstitelů). Viz graf č. 3.9.

Graf č. 3.9. – Srovnání výnosů Bt kukuřice s konvenčními hybridy v letech 2005–2007

V průměru dochází k navýšení výnosu Bt kukuřice o 7–10 %. Největší průměrné navýšení 
výnosu o 9,4 % bylo zaznamenáno v roce 2006, nejmenší o 7,5 % v roce 2007 – v tomto roce však
minimálně polovina pěstitelů dosáhla průměrného navýšení výnosu o 10 % (viz tabulka č. 3.5.). 
Největší rozptyl hodnot byl zaznamenán v roce 2007 (od +30 do -57 %), nejnižší pak v roce 2006
(od +45 do -7 %). Rozdílnost (rozptyl) hodnot lze dát do souvislosti s lokálními pěstebními 
podmínkami a (ne)vhodností výběru konkrétní odrůdy pro tyto lokální podmínky.
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Tab. č. 3.5. – Navýšení výnosů Bt kukuřice oproti konvenčním hybridům kukuřice

Maximálního navýšení výnosu o 61 % bylo dosaženo v roce 2005 v okrese Hodonín, dále pak
45 % v okrese Břeclav (r. 2006), 35 % v okrese Bruntál (r. 2006) a 30 % v okresech Blansko 
(r. 2006), Znojmo, Bruntál a Litoměřice (všechny r. 2007). Naopak snížení výnosů Bt kukuřice bylo
ohlášeno v okresech Litoměřice (r. 2007 o 57 a 10 %), Znojmo (r. 2007 o 40, 20 a 14 %), Louny 
(r. 2007 o 20 %), Liberec (r. 2005 o 15 %), Chrudim (r. 2007 o 12 %), Ústí nad Orlicí (r. 2006 o 7 %)
a Jindřichův Hradec (r. 2007 o 2,3 %).

3.5. ÚROVEŇ ZAPLÍSNĚNÍ BT KUKUŘICE

Jednou z hlavních výhod při pěstování Bt kukuřice je, dle pěstitelů, výrazně zlepšený zdravotní
stav porostu Bt kukuřice, která díky toxickému proteinu není poškozována zavíječem, a sekun-
dárně jsou tím eliminována vstupní místa pro napadení plísněmi. Pěstitelé tak každoročně, na 
základě vizuálního posouzení či změření obsahu mykotoxinů v produktu, referují o sníženém na-
padení porostu Bt kukuřice houbovými chorobami.

V roce 2005 se pěstitelé primárně nezaměřovali na sledování napadení porostu plísněmi, 
přesto však 2 pěstitelé pozorovali výrazně nižší napadení (o více než 50 %) porostu plísněmi, 3 pěs-
titelé referovali o nižším napadení (rozdíl do 50 %) a 1 pěstitel nepozoroval žádný rozdíl v napa-
dení porostu Bt kukuřice plísněmi. Obdobně, v roce 2006, 5 pěstitelů informovalo o výrazně nižším
napadení plísněmi, 9 o nižším napadení, 5 pěstitelů nezaznamenalo rozdíl a 1 pěstitel pozoroval
vyšší napadení porostu Bt kukuřice snětí kukuřičnou.

V roce 2007 se pěstitelé začali více zaměřovat na sledování míry zaplísnění porostu. Graf 
č. 3.10. ukazuje srovnání napadení porostu Bt kukuřice a konvenčních hybridů plísněmi (ve většině
případů se jedná o vizuální posouzení a procentuální odhad). Přes 40 % pěstitelů v roce 2007 
pozorovalo výrazné snížení napadení Bt kukuřice plísněmi či zcela čistý porost Bt kukuřice (bez 
napadení), dalších 25 % pěstitelů referovalo o nižším napadení porostu Bt kukuřice. 32 % pěstitelů
nepozorovalo rozdíl v napadení Bt a nemodifikované kukuřice – v těchto případech se jednalo 
buď o lokality bez nebo se slabým výskytem zavíječe, nebo o lokality, kde se zavíječ vyskytoval 
ve zvýšené míře, a kde bylo nutné ošetřovat konvenční hybridy kukuřice pesticidy.

2005 2006 2007

průměr (%) 8,2 9,4 7,5

medián (%) 5 7 10

maximální hodnota (%) 61 45 30

minimální hodnota (%) -15 -7 -57

rozptyl hodnot 76 52 87
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Graf č. 3.10. – Míra napadení Bt kuk. plísněmi ve srovnání s konvenčními hybridy v r. 2007

4. PŘÍMÉ ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PĚSTITELŮ BT KUKUŘICE

V této části jsou uvedeny autentické, věcně nezměněné písemné informace o dosavadních 
zkušenostech českých pěstitelů. Příspěvky byly získány od 4 z 6 největších současných pěstitelů 
Bt kukuřice a dále pak od 4 bývalých, větších pěstitelů Bt kukuřice, kteří se, z různých důvodů, 
rozhodli ukončit pěstování této plodiny.

4.1. SOUČASNÍ PĚSTITELÉ BT KUKUŘICE

PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY, a. s.
Podnik PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s. Otrokovice pěstuje Bt kukuřici od roku 2006, kdy oseli

cca 20 ha odrůdou TXP939 A-V. V roce 2007 zvýšili osev na 310 ha odrůdy DKC 4442 YG 
a KURATUS BT a v roce 2008 oseli cca 250 ha odrůdou DKC 4442 YG a DKC 3512 YG. 
K rozšíření osevních ploch vedly podnik příznivé zkušenosti s výsledky jejich pěstování. Po prvním
roce pěstování Bt kukuřice se rozhodli, že budou pokračovat i v následujících letech.

Podle názoru zástupce podniku je využití Bt kukuřice výhodnější z následujících důvodů:
- úspora finančních prostředků na prostředky chemické ochrany proti zavíječi
- tím, že odpadá aplikace (pesticidů), se šetří pracovní čas a snižuje se poškození porostu průjez-

dem postřikovače
- sklizené zrno je zdravější – menší napadení mykotoxiny.

Velkou nevýhodou je dodržování administrativně byrokratických požadavků (mnohdy nesmy-
slných a zbytečných), které komplikují běžnému zemědělci život, zejména:
- evidence ploch
- povinnost hlásit plochy sousedům
- povinnost odděleného skladování Bt zrna a další.
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Nevýhodu dražšího osiva vyrovná ekonomický přínos nižších nákladů na ochranu a kvalitnější
produkce.

Závěrem vyjadřuje zástupce podniku přesvědčení, že kdyby byly odstraněny mnohdy nesmyslné
administrativní překážky, došlo by k masivnímu rozšíření pěstování této kukuřice. Společnost 
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a. s. Otrokovice hodlá i v následujících letech Bt kukuřici pěstovat.

ROSTĚNICE, a. s.
Společnost ROSTĚNICE, a. s. pěstuje Bt kukuřici na provozních plochách od roku 2006, kdy bylo

oseto 118 ha, v roce 2007 – 373 ha a v roce 2008 – 561 ha, což představuje 40 % ploch a v plánu
roku 2009 bylo 500 ha, což představuje 50 % osevních ploch.

Společnost ROSTĚNICE, a.s. uplatňuje následující technologický postup (srovnání Bt hybridů 
a konvenčních hybridů kukuřice):

Z uvedeného srovnání vyplývá, že není podstatný ekonomický rozdíl v pěstování Bt kukuřice
oproti konvenční, neboť oč dražší je osivo u Bt kukuřice, následně se ušetří na ochraně proti 
zavíječi. Výhoda Bt kukuřice spočívá především v tom, že porosty jsou absolutně zdravé a na 
základě tříletých zkušeností dosahují zvýšení výnosu cca o 10 %, což přináší ekonomický efekt 
z 1 ha cca 3000 Kč. Vedle toho získává podnik surovinu bez jakýchkoliv mykotoxinů, což je 
důležité při výrobě krmných směsí. Porosty Bt kukuřice lze sklízet až v pozdější fázi, neboť nehrozí
ztráty lámáním palic. Vedle ekonomického efektu podnik šetří životní prostředí vyloučením 
jednoho postřiku, čímž se i sníží pojezdy po půdě a ve svém důsledku se sníží náročnost na vyba-
venost podniku technikou a pracovní silou.

Plnému využití Bt kukuřice brání bariéry některých obchodních partnerů, především v zahra-
ničním obchodu.

Zemědělská akciová společnost KOLOVEČ
V podniku Zemědělská akciová společnost Koloveč pěstují Bt kukuřici již čtvrtým rokem. 

Pro pěstování Bt kukuřice se rozhodli kvůli velkému napadení kukuřice zavíječem kukuřičným
v roce 2005. Napadení porostu činilo 80 %. Pěstují celkem 350 ha kukuřice, z toho 80 % je 
Bt kukuřice. 

druh prováděné činnosti/nakoupeného materiálu
(vyčísleno v Kč/ha)

Bt hybrid
(4442 YG)

ne-GM hybrid
(DKC 3511)

podmítka 600 600

aplikace glyfosátu (Roundup) – 1 l/ha 500 500

prohloubení 1 200 1 200

hnojení draselnou solí – 1q/ha 1 450 1 450

močovina 2,5 q/ha 2 325 2 325

příprava půdy před setím 700 700

osivo 4 900 3 760

setí + 1q/ha Amofosu pod patu 3 000 3 000

postřik proti plevelům (Trophy 2 l/ha + Click 1,5 l/ha + DAM 100 l/ha) 2 500 2 500

postřik proti zavíječi (Integro 0,6 l/ha) - 1 300

celkem 17 175 17 335

ostatní náklady (pachtovné, daně, režie, sklizeň, sušení) 10 000 10 000

celkem 27 175 27 335



Zkušenosti podniku jsou velmi dobré. Porosty napadené zavíječem kukuřičným byly vždy 
následně napadeny také plísněmi, a proto siláž z takového porostu byla velmi nekvalitní a pro 
dobytek škodlivá. Rostliny Bt kukuřice jsou zdravé, nenapadené zavíječem, čili bez plísní. Krmení je
proto kvalitní. Zvířata jsou zdravá a dávají kvalitní, zdravé mléko. Pěstováním Bt kukuřice se také
šetří životní prostředí tím, že se porosty již nemusí ošetřovat chemicky. Při chemickém postřiku
proti zavíječi je zasažen i jiný hmyz, kdežto u Bt kukuřice je ničen pouze škůdce – zavíječ.

Odrůdy Bt kukuřic jsou sice dražší než konvenční hybridy, ale v konečném důsledku pro 
podnik vyjde pěstování Bt kukuřice levněji. Nemusí se již chemicky ošetřovat, což je vysoký náklad,
a vjet postřikovačem do dvoumetrového porostu znamená poškození plodin, a tím i finanční ztrátu.
Hlavně krmení je kvalitní, bez plísně, a pro dobytek nezávadné, proto jsou zvířata zdravější, déle 
vydrží a jsou delší dobu schopná produkce.

V pěstování Bt kukuřice bude podnik dále pokračovat. Jsou s Bt odrůdami spokojeni, jen je
mrzí, že nemohou pěstovat 100 % těchto odrůd z důvodu nutnosti dodržení 20 % refugií. Podnik
se přimlouvá za snížení procenta u refugií, aby bylo možno pěstovat Bt kukuřici na co největší
ploše.

Zemědělské družstvo MOŘINA
Poprvé se s Bt technologií zástupci Zemědělského družstva Mořina setkali na polních dnech

společnosti Monsanto, kde viděli pokusy s Bt kukuřicí a byli překvapeni nulovým napadením 
zavíječem kukuřičným. Rozhodli se vyzkoušet tuto technologii na svých pozemcích.

V roce 2005 udělali na farmě Liteň pokus s 5 ha Bt kukuřice. Při sklizni pak zdravotní stav 
a výnos těchto 5 ha významně převyšoval výnos z ostatních ploch. Proto zvýšili v roce 2006 
plochu na 20 ha opět s vynikajícími výsledky. V roce 2008 Bt kukuřici pěstovali již na 78 % ploch
kukuřice – cca 500 ha. Kvalita kukuřičných siláží se zvýšila díky výbornému zdravotnímu stavu 
sklízených rostlin a rovněž výnos je vyšší cca o min. 20 % ve srovnání s konvenčními hybridy.

Největší přínos této technologie vidí zástupci Zemědělského družstva Mořina v dokonalém
zdravotním stavu Bt kukuřice při sklizni. Pokud není kukuřice oslabena v důsledku napadení 
zavíječem kukuřičným, je odolnější i proti nepříznivému počasí a napadení jinými škůdci či 
chorobami. Zástupci Zemědělského družstva Mořina jsou přesvědčeni, že pouze zkrmování 
kvalitních a zdravotně nezávadných krmiv povede k vyšší užitkovosti dojnic a k výraznému zlevnění
produkce. Tuto technologii mohou po několikaletých zkušenostech doporučit každému zeměděl-
skému podniku.

4.2. BÝVALÍ PĚSTITELÉ BT KUKUŘICE

AGROSERVIS, 1. zemědělská a. s. Višňové
Insekt-rezistentní kukuřici YieldGard typu MON810 se podnik AGROSERVIS, 1. zemědělská a. s.

Višňové rozhodl pěstovat na základě zkušeností farmářů převážně z USA. Bt kukuřici pěstovali
v roce 2006 na výměře 48,75 ha a v pěstování pokračovali i v roce 2007 na výměře 98,36 ha. 
Při pěstování shledávali následující výhody:
- vyšší výnos zrna kukuřice, daný tím, že kukuřice při svém růstu a vývoji není tolik stresovaná 

požerky zavíječe a současně nedochází před sklizní (oslabením částí rostlin) k jejich přílišnému
lámání a tím vyšším ztrátám.

- zdravější zrno; zrno při sklizni je napadené méně (nebo vůbec) zavíječem kukuřičným, a tím je 
i menší tlak hub Fusarium ssp., které tvoří toxiny.

- menší náklady na chemickou ochranu; žádné náklady na insekticidní ošetření proti zavíječi kuku-
řičnému.
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Všechny tři shora uvedené body se v praxi projevily. Je nutno dodat, že tím, jak byly rostliny 
zdravější, mělo i sklizené zrno větší vlhkost (větší náklady na sušení) v porovnání na stejný ne-Bt
hybrid kukuřice. Po stránce agronomické nebyly s pěstováním žádné zásadní problémy.

Nevýhody pěstování GMO:
- problémy s prodejem Bt kukuřice. V době, kdy dochází k postupnému útlumu živočišné výroby 

a s tím související výroby krmných směsí, se Bt kukuřice mohla umístit jako surovina na výrobu
biolihu, v případě že by se tato naplno rozjela. Prodej GMO za hranice je problém, např. do 
Rakouska je striktně vyloučen. Tyto problémy vedou jedině k nižší realizační ceně – a to zásadně!

- oddělené skladování. Tím, že se Bt kukuřice musí skladovat odděleně, vznikají vyšší skladovací 
náklady.

- evidence a izolační vzdálenosti. Evidence před zasetím, po zasetí, obsévání kukuřicí ne-GM, aby
bylo dosaženo izolačních vzdáleností (možná kontaminace sousedního pole konvenční kukuřice),
s sebou přináší zvýšené náklady.

Při posouzení výhod a nevýhod vedly podnik jednoznačně problémy s prodejem Bt kukuřice
k odchodu od jejího pěstování. Bude-li poptávka po Bt kukuřici, rádi se k ní opět vrátí.

BONAGRO, a. s.
K rozhodnutí o pěstování Bt kukuřice směřoval podnik BONAGRO, a. s. již delší dobu. Jedno-

značným motivem bylo eliminovat škodlivý vliv zavíječe kukuřičného, a to jak z hlediska kvantity ale
možná ještě více z pohledu kvality produkce.

Když pomineme pěstování Bt hybridů na poloprovozních parcelkách, tak k pěstování na větší
ploše podnik přistoupil v roce 2006. V používání Bt hybridů pokračoval i v roce následujícím, a to
jak na provozní ploše tak i na odrůdových poloprovozních parcelách.

Konkrétní výhody pěstování spočívají, dle zástupce podniku, na zcela prokazatelném zvýšení 
objemu produkce z jednotky plochy, ale také na zlepšení kvality a zdravotní nezávadnosti produko-
vaného zrna ale i silážní hmoty při sklizni na siláž. Toho lze samozřejmě dosáhnout i jinými způsoby,
ať již chemicky nebo biologickou ochranou. Nicméně jistota účinnosti těchto zásahů závisí na mnoha
faktorech, které nelze vždy přesně vyhodnotit a hlavně ovlivnit, ať již jde o monitoring škůdce 
a poté povětrnostní a klimatické podmínky v době signalizovaného ošetření, ať už chemického nebo
biologického. S přesností tohoto načasovaného zásahu potom souvisí účinnost celého opatření. 
Bt kukuřice toto riziko nepřesného zásahu prakticky vylučuje, a tím celou situaci výrazně zjednodušuje.

Druhou stránkou pěstování Bt kukuřice je složitější legislativa, počínaje dohodou se všemi sou-
sedy na polích, spoustou hlášení všem možným orgánům státní správy a ztrátou času s kontrolami
pěstebních ploch těmito orgány.

Dalším významným problémem je i nechuť některých odběratelů produkce nakupovat GM 
suroviny, a s tím související snížený odbyt našich produktů. Toto zvlášť vystupuje do popředí v době
celkových problémů s odbytem a funguje jako prvotní filtr dodavatelů při obchodu.

Vzhledem ke zdokonalení signalizace ošetření proti zavíječi a nové technice, která umožňuje
lepší vstup do porostů a ošetření ploch chemicky, se podniku v posledních letech daří eliminovat
do značné míry škody způsobené zavíječem kukuřičným.

Po důkladném zvážení všech aspektů jak pěstebních, ale hlavně odbytových, dospěl podnik 
BONAGRO, a.s. k závěru omezit alespoň na dobu odbytových problémů obilovin pěstování 
Bt kukuřice. Na Bt hybridy však podnik ani v nejmenším nezanevřel, neboť zvýšená cena osiva 
Bt je kompenzována uspořenými náklady za chemické ošetření.

HORÁKOVA FARMA, a. s.
Zemědělský podnik Horákova farma, a. s. hospodaří na výměře cca 1050 ha zemědělské půdy.

Kromě 15 ha vinic se jedná o ornou půdu. Pěstují cca 700 ha kukuřice a 350 ha pšenice. Této 
intenzitě osevního postupu odpovídá nebezpečí šíření zavíječe kukuřičného. Proto se podnik rozhodl



již v r. 2005 k osevu 50 ha GM kukuřičného hybridu Bolza od firmy Pioneer.  Výnos 11,1 t suchého
zrna po hektaru nijak nenadchl, protože hybrid Bolza patřil do dožívající generace. Po velkých 
problémech s odbytem podnik od pěstování GM kukuřice v r. 2006 upustil.

Při porovnání v r. 2005 v odrůdových pokusech dal nejvýkonnější Bt hybrid PR38A25-YG 14,1 t
po hektaru suché kukuřice. Tentýž hybrid v ne-GM formě dal 12,4 t po hektaru, rozdíl byl 1,67 t
suchého zrna po hektaru. Byl to nadprůměrný ročník.

V r. 2007 podnik zasel kukuřici pro budoucí bioplynovou stanici, mj. na 50 ha i Bt hybrid 
DKC 3946-YG, který poskytl 20 t/ha sušiny silážní hmoty při vynikajícím zdravotním stavu. 
Zrnovou kukuřici podnik ošetřuje insekticidem Steward, který má cca 80% účinnost proti zavíječi.
Bohužel, je to další chemie do půdy.

Cíl podniku je: 100 % silážní Bt kukuřice pro bioplynovou stanici po ověření vhodných hybridů,
tj. cca 300 ha. Po zrušení omezení při nákupu GM zrnové kukuřice je předpoklad přechodu celé
výměry na GM formu, protože náklad na nejlevnější aplikaci insekticidu Steward je přibližně shodný
s příplatkem na GM formu osiva. Při výrazném omezení zavíječe v porostu nebude výnosový efekt
mezi hybridy GM a ne-GM tak vysoký, ale trvale bude výrazný rozdíl ve zdravotním stavu obou dvou
forem.

Podnik věří, že se osvětě podaří v brzké době změnit negativní názor veřejného mínění na 
genetické inženýrství. Občané neví, že 70–80 % světové produkce sóje je GMO a převážná část 
našeho importu je rovněž GMO. Při intenzitě osevního postupu podnik netrpělivě očekává 
GM hybridy druhé a třetí generace, tj. odolné proti bázlivci kukuřičnému a snášející glyfosáty.

V podniku jsou rádi, že metanogenním kvasinkám v bioplynových stanicích formy Bt kukuřice
nevadí, a cílem podniku je minimálně 20 t sušiny zdravotně nezávadné silážní kukuřice, což odpo-
vídá minimálně 30 000 kWh na 1 ha.

ROVINA Agro, a. s.
V pěstování Bt kukuřice vidí zástupci podniku ROVINA Agro, a. s. velkou budoucnost. Bt kukuřici

v podniku pěstovali v roce 2005 cca na výměře 14 ha. Byla to odrůda Bacila od firmy Pioneer. 
V následujícím roce pak pěstovali Bt kukuřici PR38A25 od téže firmy na výměře cca 50 ha. 
Produkci z těchto pozemků podnik zužitkovával ve vlastním lihovaru. Když se lihovar začátkem
roku 2007 z důvodů ztrátovosti zavřel, skončil podnik i s pěstováním Bt kukuřice.

Bt kukuřice mají, dle zástupce podniku, oproti konvenčním hybridům řadu předností. Jsou 
výnosnější i v letech, kdy není velký nálet zavíječe; nemusí se insekticidně ošetřovat.

Velký význam vidí zástupce podniku hlavně do budoucnosti: Firma Pioneer už v Americe nabízí
GM odrůdy, které jsou odolné proti zavíječi, bázlivci a účinku glyfosátu. Kdyby se tyto odrůdy 
dostaly do Evropy, mohlo by to zlevnit pěstování kukuřice (záleželo by na ceně osiva), ale hlavně
by nebylo tak zatěžované životní prostředí pesticidy. Zde vidí zástupce podniku hlavní rozpor 
v protestech ochránců přírody, kteří jsou hlavními odpůrci pěstování GM plodin.

S tím souvisí i odpověď na otázku, proč v podniku přestali Bt kukuřici pěstovat. Bylo to kvůli
současné legislativě a odporu veřejnosti k těmto plodinám. Zástupce podniku se domnívá, že laická
veřejnost není o GM plodinách seriozně informovaná.

28 PŘÍMÉ ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PĚSTITELŮ BT KUKUŘICE
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5. POZNATKY Z ODRŮDOVÝCH POKUSŮ S BT KUKUŘICÍ
V ČR V LETECH 2004–2008

5.1. REGISTRACE ODRŮD V ČR

Registrace odrůd je základním předpokladem uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího
materiálu hospodářsky důležitých zemědělských druhů rostlin. Pro pěstitele a další uživatele odrůd
je registrace nejen zárukou užitné hodnoty odrůdy a odpovídající kvality rozmnožovacího mate-
riálu, ale i zárukou ochrany zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.

Řízení o registraci odrůdy probíhá podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, v platném znění. O registraci odrůdy 
rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ÚKZÚZ) prostřednictvím 
Národního odrůdového úřadu.

Odrůdy registrované v ČR jsou zapsány ve Státní odrůdové knize. Pravidelně jsou publikovány
v Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize a také zveřejněny na internetových 
stránkách:  www.ukzuz.cz. Z národních seznamů registrovaných odrůd členských států EU jsou 
sestavovány Společné katalogy odrůd druhů zemědělských rostlin a odrůd druhů zeleniny. Odrůdy
v nich zapsané smějí být uváděny do oběhu ve všech členských státech EU.

Součástí registrace odrůdy jsou, vedle zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, u významných
zemědělských druhů včetně kukuřice, rovněž i zkoušky užitné hodnoty. K jejich zajištění ÚKZÚZ
dle příslušných metodik zakládá, provádí a vyhodnocuje víceleté odrůdové pokusy na lokalitách
reprezentujících nejvýznamnější pěstitelské oblasti dané plodiny.

Dle zákona má odrůda užitnou hodnotu, představuje-li souhrnem svých vlastností ve srovnání
s jinými registrovanými odrůdami alespoň v některé pěstitelské oblasti zřejmý přínos pro pěsto-
vání nebo pro její využití a nebo pro produkty od ní odvozené. Vykazuje-li odrůda některé vynika-
jící vlastnosti, může být od jednotlivých horších vlastností odhlédnuto. Při rozhodování o registraci
Bt hybridů kukuřice ÚKZÚZ vlastní modifikaci typu MON810 a priori za hlavní přínos nepovažuje.

K datu vydání této publikace bylo v ČR zaregistrováno 253 hybridů kukuřice 27 udržovatelů.
Z uvedeného počtu bylo 25 hybridů Bt kukuřice odolných proti zavíječi kukuřičnému. Společný 
katalog zemědělských plodin, jehož součástí jsou i odrůdy registrované v ČR, zahrnoval více než
4100 hybridů kukuřice, z toho cca 100 hybridů Bt kukuřice typu MON810.

ÚKZÚZ v letech 2004–2008 provedl odrůdové pokusy v rámci registrace různých hybridů 
GM kukuřice typu MON810. V rámci těchto odrůdových pokusů byla pozornost věnována zejména
rozdílům ve výnosu a napadení houbovými chorobami mezi Bt kukuřicí a konvenčními hybridy.

5.2. VÝNOSOVÉ PARAMETRY BT KUKUŘICE

V rámci registračních pokusů s Bt kukuřicí se ukázalo, že stébla a palice nejsou poškozovány
zavíječem, méně se lámou, déle asimilují, a tím se snižují ztráty při sklizni.  V závislosti na stupni 
lokálního napadaní zavíječem mohou Bt hybridy dosahovat ve srovnání s konvenčními hybridy 
významně vyšších výnosů. V registračních zkouškách byl zjištěn nárůst v rozmezí od 10 do 15 % 
(viz příklad raného sortimentu v grafu č. 5.1., Bt hybridy jsou vyznačeny trojúhelníkem, zvýrazněny
jsou nově registrované hybridy), ojediněle, na lokalitách s velmi silným výskytem zavíječe, až 30 %.
Tyto výsledky odpovídají vysokému lokálnímu výskytu zavíječe v letech 2005–2006. V případě 
nízkého nebo téměř žádného výskytu zavíječe (období 2007–2008) dosahovala většina zkoušených
Bt hybridů výnosů na úrovni konvenčních hybridů. U většiny Bt hybridů bylo zaznamenáno mírně
opožděné dozrávání zrna ve srovnání s konvenční formou téhož hybridu, popřípadě hybridu stejné



kategorie ranosti. Lze usuzovat, že důvodem je prodloužené období asimilace a vegetace zavíječem
nepoškozených rostlin.

Graf č. 5.1. – Srovnání výnosu a vlhkosti při sklizni Bt hybridů kukuřice s ostatními
hybridy – rané zrnové hybridy (FAO 250–300), 2005–2006

Zdroj: ÚKZÚZ, Bt hybridy jsou označeny trojúhelníkem

Graf č. 5.2. – Srovnání výnosu a sušiny při sklizni Bt hybridů kukuřice s ostatními 
hybridy – rané silážní hybridy, 2007–2008

Zdroj: ÚKZÚZ, Bt hybridy jsou označeny trojúhelníkem
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Zajímavé je zjištění, že v procesu registračního řízení 2007–2008 byly přihlášeny Bt hybridy 
i v sortimentech kukuřice silážní (pro výrobu zeleného krmiva případně různých procesních 
produktů). Bt silážní hybridy se ostatním hybridům vyrovnaly jak výnosem (viz graf č. 5.2., 
Bt hybridy jsou vyznačeny trojúhelníkem), tak ověřenou kvalitou (stravitelností, obsahem bílkovin
a škrobů atd.).

5.3. HOUBOVÉ CHOROBY U BT KUKUŘICE

Pro posouzení vhodnosti použití GM kukuřic je jedním z podstatných faktorů vztah mezi 
poškozením palic kukuřice zavíječem a houbovými patogeny rodu Fusarium sp. (dále také fuzária).
Tento vztah je jednoznačně patrný při vysoké úrovni výskytu zavíječe. Při vizuálním hodnocení 
odrůdových pokusů byl zjištěn nižší stupeň napadení Bt kukuřice houbovými chorobami palic 
ve srovnání s nemodifikovanými hybridy (viz příklady raného sortimentu kukuřice v grafech č. 5.3. a 5.4.).

Procento palic napadených fuzáriem bylo v registračních zkouškách u většiny Bt hybridů nižší,
a to i v letech s výrazně sníženou populací zavíječe, kdy v období 2007–2008 bylo zjištěno, 
že napadení fuzáriem v palicích Bt hybridů (7–10 %) dosáhlo méně než 50% napadení průměru 
nemodifikovaných hybridů (15–17 %). Na základě provedení statistické analýzy bylo zjištěno, 
že palice Bt hybridů (a případně některé další zavíječem nepoškozené hybridy) jsou statisticky 
průkazně méně napadené houbovými chorobami než odrůdy nemodifikované, a to i při relativně
velmi nízkém napadení zavíječem.

Fuzária mohou produkovat mykotoxiny, které ohrožují zdraví lidí a zvířat. ÚKZÚZ v této 
souvislosti provedl stanovení obsahu mykotoxinu deoxynivalenol (DON) u vybraného souboru
vzorků ze sklizně odrůdových pokusů v letech 2006 a 2007. Na základě výsledků tohoto omeze-
ného souboru vzorků prozatím nebyla prokázána závislost mezi stupněm napadení palic fuzáriem
(vizuální hodnocení na poli) a zjištěným obsahem mykotoxinu DON v zrnu. Závažnost této 
problematiky však bude vyžadovat další detailnější hodnocení v budoucím období.

Graf č. 5.3. – Srovnání napadení palic konvenčních a Bt hybridů kukuřice 2005–2006

Zdroj: ÚKZÚZ, Bt hybridy jsou označeny trojúhelníkem
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Graf č. 5.4. – Srovnání napadení palic konvenčních a Bt hybridů kukuřice 2007–2008

Zdroj: ÚKZÚZ, Bt hybridy jsou označeny trojúhelníkem

5.4. SHRNUTÍ POZNATKŮ

Úroveň napadení zavíječem v posledních čtyřech letech umožňuje srovnání mezi Bt kukuřicí 
a konvenčními hybridy za různých podmínek. V letech s nízkým napadením zavíječem je výnosový
přírůstek Bt hybridů oproti konvenčním hybridům malý nebo téměř žádný. V letech s vyšším 
napadením zavíječe je možné na Bt hybridech dosáhnout 15 až 25% navýšení výnosu. Procento 
zavíječem vyprovokovaných houbových chorob v palicích hovoří také výrazně v neprospěch 
nemodifikovaných hybridů. Podstatnou výhodou je, že výnosová a kvalitativní úroveň registrovaných
Bt hybridů zůstává meziročně stálá bez použití chemických pesticidů nebo biologických způsobů
ochrany porostu.

Proto provádění ochrany proti zavíječi kukuřičnému s pomocí Bt kukuřice zůstává strategicky
důležitou metodou při získávání produkce, která je co nejméně zatížená možností výskytu 
mykotoxinů, aniž by bylo nutné přikročit k fungicidní ochraně. Navíc je možné konstatovat, 
že Bt hybridy kukuřice mohou být jedním z významných prvků omezujících používání pesticidů.
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Napadení palic kukuřice houbovými chorobami a zavíječem kukuřičným 2007–2008
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6. MONITORING BIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI BT KUKUŘICE
V ČR V LETECH 2006–2008

Monitoringem biologické účinnosti Bt kukuřice se v ČR zabývá Státní rostlinolékařská správa
(dále jen SRS), konkrétně sekce územních útvarů, oddělení metod ochrany rostlin a odbor dia-
gnostiky. Zákonné povinnosti a pravomoci SRS při kontrole Bt kukuřice vyplývají z § 72 odst. 5 písm.
b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

6.1. CÍL A METODIKA MONITORINGU

Hlavním účelem monitoringu biologické účinnosti Bt kukuřice je sledování a případně včasné
objevení populace zavíječe kukuřičného rezistentní k toxickému proteinu, produkovaném Bt rost-
linami. Objevení rezistentní populace, která se obecně může vyskytnout i při konvenčním způsobu
hospodaření, by v tomto případě znamenalo ztrátu konkurenční výhody, kterou Bt kukuřice v tuto
chvíli pěstitelům nabízí. Názory odborníků na dobu, za kterou teoreticky může rezistence vznik-
nout, se značně rozcházejí. Nicméně ve státech, kde se Bt kukuřice pěstuje déle, nebo v jižněji 
položených oblastech, kde má zavíječ kukuřičný za rok více generací, je riziko vzniku rezistentní po-
pulace větší než v ČR.

Opatřeními proti vzniku rezistence se kromě SRS zabývají také firmy poskytující osivo 
Bt kukuřice i samotní pěstitelé. Nejčastější prevencí proti vzniku rezistence je střídání plodin 
a vytváření takzvaných refugií. Refugia jsou plochy v blízkosti nebo přímo v porostu Bt kukuřice,
které jsou osety klasickou netransgenní kukuřicí. Jako refugia jsou v praxi často používány izolační
pásy (obsevy), které slouží zároveň jako bariéra proti šíření pylu Bt kukuřice na porosty s nemo-
difikovanou kukuřicí.

Monitoring biologické účinnosti provádí pracovníci územních útvarů SRS v souladu s platným
metodickým pokynem. Na každém monitorovaném pozemku se kontroluje 30 rostlin Bt kukuřice.
Při kontrole se vybírají rostliny se zdánlivými příznaky napadení (rostliny slabé nebo polámané). 
U vybraných rostlin se nejprve stéblo i palice podélně rozříznou, a pak se prohlédne dřeň, zda v ní
nejsou housenky zavíječe kukuřičného. V případě že je housenka v rostlině nalezena, je uložena do
epruvety se 70% lihem. Z napadené rostliny jsou odebrány vzorky listů a vše je odesláno na odbor
diagnostiky k potvrzení správné determinace housenky (zda se opravdu jedná o housenku zavíječe
kukuřičného) a k laboratornímu ověření, zda napadená rostlina je opravdu Bt kukuřice. Vzorky
rostliny kukuřice jsou testovány jednak metodou PCR na přítomnost transgenu Bt a jednak 
metodou ELISA přímo na přítomnost samotného toxinu.

6.2. VÝSLEDKY MONITORINGU

Monitoring biologické účinnosti se v ČR provádí od roku 2006, přičemž počet kontrol se 
zvětšuje v návaznosti na rostoucí plochu pěstování Bt kukuřice.

V roce 2007 byla ke každému kontrolovanému porostu Bt kukuřice provedena i kontrola 
v refugiu, případně přilehlém porostu. Počty kontrol a jejich výsledky za jednotlivé roky jsou 
uvedeny v tabulkách č. 6.1., 6.2. a 6.3.



Tab. č. 6.1. – Četnost a výsledky monitoringu biologické účinnosti Bt kukuřice v roce 2006

Tab. č. 6.2. – Četnost a výsledky monitoringu biologické účinnosti Bt kukuřice v roce 2007

Tab. č. 6.3. – Četnost a výsledky monitoringu biologické účinnosti Bt kukuřice v roce 2008
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územní útvar SRS
počet kontrol
v porostech 
Bt kukuřice

počet pozitivních
nálezů 

na Bt kukuřici

OBO Brno 22 6

OBO Havlíčkův Brod 5 1

OBO Louny 0 0

OBO Opava 2 1

OBO Plzeň 2 0

OBO Praha 6 1

OBO Tábor 2 1

celkem 39 10

územní útvar SRS
počet kontrol
v porostech 
Bt kukuřice

počet pozitivních
nálezů 

na Bt kukuřici

počet kontrol
v refugiu 

(ne Bt kukuřice)

počet pozitivních
nálezů v refugiu
(ne Bt kukuřice)

OBO Brno 10 2 5 4

OBO Havlíčkův Brod 28 0 21 18

OBO Louny 1 0 1 1

OBO Opava 5 1 5 2

OBO Plzeň 12 0 12 10

OBO Praha 14 0 9 8

OBO Tábor 5 0 4 2

celkem 75 3 57 45

územní útvar SRS
počet kontrol
v porostech 
Bt kukuřice

počet pozitivních
nálezů 

na Bt kukuřici

OBO Brno 11 0

OBO Havlíčkův Brod 13 1

OBO Louny 1 0

OBO Opava 9 0

OBO Plzeň 8 0

OBO Praha 15 1

OBO Tábor 27 0

celkem 84 2
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V roce 2006 při 39 kontrolách byly nalezeny napadené rostliny v 10 porostech.  V tomto roce
ovšem ještě nebyly prováděny dodatečné laboratorní analýzy listů napadených rostlin kukuřice,
neboť se předpokládalo, že plochy vedené jako porosty Bt kukuřice nebudou obsahovat žádnou 
příměs konvenční kukuřice.  Tento předpoklad se ale ukázal jako chybný a po zavedení laboratorních
testů počty pozitivních nálezů klesly na 3 v roce 2007 respektive 2 v roce 2008.  Většina těchto 
nálezů byla navíc učiněna v silně zaplevelených porostech, kde je nebezpečí přelezení housenky
z jiné živné rostliny daleko vyšší než v nezapleveleném porostu.

Ve všech případech, kdy kontroly v porostu Bt kukuřice dopadly pozitivně, se jednalo o nález
jediné housenky v celém porostu a housenka byla sebrána z povrchu rostliny kukuřice, nebo 
požerková chodba byla velice krátká. Housenka byla tedy nalezena hned po přelezení na Bt kukuřici
z jiné hostitelské rostliny, pravděpodobně nějakého polního plevelu, dříve, než mohl začít Bt toxin
účinkovat.

Závěrem lze tedy shrnout, že na základě dosavadního pozorování je pěstování Bt kukuřice 
doposud spolehlivou ochranou proti zavíječi kukuřičnému.

7. EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ BT KUKUŘICE V ČR

Ekonomikou pěstování Bt kukuřice se zabýval výstup tématického úkolu „Cost-benefit analýza
pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice, její srovnání s pěstováním kukuřice nemodifi-
kované“, který zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále ÚZEI) v roce 2008. Cílem
analýzy bylo shromáždit údaje od pěstitelů, provést ekonomické srovnání pěstování GM a kon-
venčních hybridů kukuřice a porovnat zejména průměrné (přímé a nepřímé) náklady, hektarové 
výnosy, realizační ceny a užitek v pěstební sezóně roku 2007.

7.1. METODIKA

Cost-benefit analýza je metoda sloužící pro ohodnocení či posouzení projektu formou porov-
nání užitků a nákladů. Jedná se o vyčíslení všech přímých a nepřímých nákladů a užitků za účelem
zhodnocení přínosů vzniklých realizací v porovnání s finanční investicí vloženou do projektu.

Pro sběr a zpracování dat byla použita metoda Výběrového šetření o nákladech a výnosech 
zemědělských výrobků, každoročně zajišťovaného ve vybraných podnicích sítě FADN CZ, které 
disponují kvalitními údaji o nákladech a výnosech za jednotlivé výrobky.  Výběrové šetření v roce
2007 zahrnovalo 59 zemědělských podniků s pěstováním konvenčních hybridů kukuřice na zrno 
a jejich podíl na celkové výměře sklizňových ploch kukuřice na zrno v ČR činil 10,2 % (Poláčková
a kol., 2008). Informace o Bt kukuřici byly zjišťovány pomocí upravených dotazníků výběrového 
šetření doplněných o technologické informace (především dávky osiv, hnojiv a ochranných prostředků)
a osobním jednáním u tří pěstitelů s vyšší výměrou Bt kukuřice.

Pro cost-benefit analýzu byl použit následující kalkulační vzorec úplných vlastních nákladů
(Novák, 1996):

Položky kalkulačního vzorce
1. Nakoupený materiál (osiva, hnojiva, prostředky ochrany rostlin a ostatní přímý materiál)
2.  Vstupy vlastní výroby (osiva, hnojiva a ostatní vlastní výrobky)
3. Pojistné (zemědělské pojištění plodiny)
4. Pracovní náklady (mzdové a ostatní osobní náklady výrobních pracovníků

vč. příspěvků na zdravotní a sociální pojištění)



5. Náklady pomocných činností (náklady vlastních mechanizačních prostředků, např. PHM, opravy
a udržování, silniční daň)

6. Výrobní režie (např. mzdy a ostatní osobní náklady agronoma, odpisy DNHM,
nájemné, náhradní díly a materiál na opravy a další položky
společné pro RV)

7. Správní režie (např. mzdy a ostatní osobní náklady ředitele, elektrická energie,
výkony spojů, odpisy DNHM administrativní budovy, nájemné,
úroky a další položky společné pro celý podnik)

Celkové náklady výkonu kukuřice na zrno, u které jde o sdruženou výrobu, tzn. že jedním 
výrobním procesem vznikají současně dva výrobky (zrno a sláma), se na jednotlivé výrobky rozčítají
podle stanovených poměrových koeficientů (85 : 15).

Průměrná realizační cena použitá pro hodnocení rentability kukuřice na zrno byla vypočtena
z celkových tržeb za prodané zrno kukuřice, dělených prodaným množstvím zrna, převzatých 
z výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2007. Použitá 
průměrná realizační cena 4 960 Kč/t zrna odpovídá vývoji cen zemědělských výrobců, uváděných
ČSÚ (průměrná CZV v roce 2006 byla 2 940 Kč, v roce 2007 pak 4 183 Kč).

Výnosová stránka analýzy využívá ukazatel nákladové rentability vypočítaný podle vzorce:

průměrná realizační cena – vlastní náklady výrobku
míra rentability = —————————————————————— * 100

vlastní náklady výrobku

7.2. VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ

Porovnání celkových nákladů a jednotlivých nákladových položek konvenčních hybridů kuku-
řice a Bt kukuřice v roce 2007 ukazuje tabulka č. 7.1.  Ze srovnání vyplývá, že Bt kukuřice měla cel-
kové náklady na 1 ha sklizňových ploch zhruba o 700 Kč nižší než klasický hybrid. Naproti tomu
u Bt kukuřice bylo dosaženo podstatně vyšších hektarových výnosů. To se také projevilo značným
rozdílem ve vlastních nákladech výrobku na 1 t zrna, kdy Bt kukuřice měla nižší vlastní náklady
o více než 750 Kč/t zrna.

Z jednotlivých nákladových položek v roce 2007 měly nejvýznamnější podíl na celkových 
nákladech konvenčních hybridů kukuřice na zrno režie s podílem 29,5 % a náklady pomocných
činností (tj. náklady na provoz vlastní mechanizace) s podílem 20,1 %. Obdobné podíly na celko-
vých nákladech lze pozorovat rovněž u Bt kukuřice, kdy režie dosáhly 28,7 % a náklady pomocných
činností 21,7 %. Další významnou položkou byly celkové přímé materiálové náklady, které jak u kon-
venčních hybridů kukuřice na zrno, tak u Bt kukuřice na zrno dosahovaly přes 34 %. Z toho vyplývá,
že při hledání dalších zdrojů efektivních úspor nákladů při pěstování kukuřice na zrno je vhodné
se zaměřit na tyto položky s velkým podílem na celkových nákladech.

Struktura nákladů byla u obou hodnocených druhů kukuřice podobná. Větší rozdíly se proje-
vily pouze ve struktuře přímých materiálových nákladů, kde u Bt kukuřice byly vyšší náklady na 
nakoupená osiva (proti konvenčním hybridům o 28,5 %), naopak výrazně nižší byly náklady na 
prostředky ochrany rostlin (proti konvenčním hybridům až o 42 %). Nižší náklady prostředků
ochrany rostlin u Bt kukuřice, které byly dosaženy díky úspoře aplikace postřiku proti zavíječi 
kukuřičnému, se následně projevily i v mírném snížení mzdových nákladů a nákladů pomocných 
činností proti konvenčním hybridům. Protože technologie pěstování konvenčních hybridů a Bt kuku-
řice je (kromě výše uvedených rozdílů) v podstatě stejná, úspora jedné operace nezpůsobila výrazné
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snížení mzdových nákladů a nákladů pomocných činností. Pěstování Bt kukuřice je efektivnější
hlavně díky úspoře v přímých materiálových nákladech a ve vyšších hektarových výnosech.

Pěstování obou druhů kukuřic na zrno bylo v roce 2007 rentabilní. Velmi příznivá míra 
rentability u Bt kukuřice na zrno byla ovlivněna především nižšími výrobkovými náklady a výrazně
vyššími hektarovými výnosy. Rozdíl mezi výrobkovými náklady a hektarovými výnosy u Bt kukuřice
a konvenčních hybridů kukuřice na zrno se projevil především ve velkém rozdílu míry rentability.
Míra rentability u Bt kukuřice byla 118,3 %. Naopak konvenční hybridy dosáhly pouze 63,5% míry
rentability. 

7.3. SHRNUTÍ

Z analýzy vyplývá, že náklady na výrobu 1 t Bt kukuřice jsou podstatně nižší. Je to ovlivněno
nejen nižšími celkovými náklady na 1 ha sklizňových ploch, ale především vyššími hektarovými 
výnosy. Bt kukuřice dosahuje až o 20 % vyšší hektarové výnosy v porovnání s konvenčními hybridy
kukuřice. Nepatrně nižší celkové náklady na 1 ha byly dosaženy hlavně díky úspoře v prostředcích
ochrany rostlin, a to i přes vyšší náklady na osiva. Přínosem Bt kukuřice pro zemědělské podniky
je tedy nejen úspora nákladů na aplikaci proti zavíječi kukuřičnému, ale především získaní zdravějších
porostů, které nejsou napadeny houbovými chorobami, a tím i kvalitnějšího krmiva pro zvířata.
Zdravější porosty jsou předpokladem vyšších hektarových výnosů.

Tab. č. 7.1. – Náklady a rentabilita konvenční kukuřice a Bt kukuřice na zrno

Pramen:  Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2007
Zpracoval: B. Janotová, J. Poláčková (ÚZEI)

ukazatel měrná jednotka
konvenční

hybridy kukuřice
Bt kukuřice

osiva – nakupovaná Kč/ha 3 422 4 431

osiva – vlastní Kč/ha 28 0

hnojiva – nakupovaná Kč/ha 1 734 1 734

hnojiva – vlastní Kč/ha 168 168

prostředky ochrany rostlin Kč/ha 3 293 1 901

přímé materiálové náklady celkem Kč/ha 8 645 8 234

pojistné Kč/ha 1 047 1 368

mzdové a osobní náklady Kč/ha 2 594 2 528

náklady pomocných činností Kč/ha 5 368 4 825

výrobní režie Kč/ha 4 746 4 746

správní režie Kč/ha 2 360 2 360

náklady celkem Kč/ha 24 760 24 061

podíl hlavního výrobku % 85 85

vlastní náklady výrobku Kč/ha 21 046 20 452

hektarový výnos t/ha 6,94 9,00

vlastní náklady výrobku Kč/t 3 033 2 272

průměrná realizační cena Kč/t 4 960 4 960

míra rentability % 63,6 118,3
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Zemědělské podniky, které se rozhodly pěstovat Bt kukuřici, jsou většinou s jejími výsledky
spokojeny a hodlají ji i nadále pěstovat. Jedná se především o ty podniky, které mají živočišnou 
výrobu a Bt kukuřici mohou zkrmovat ve vlastním podniku. Ostatní zemědělské podniky pěstování
Bt kukuřice opouští, a to z důvodu vedení náročné dokumentace a velkých problémů, které nastaly
při jejím odbytu. Nepříznivá situace na trhu s Bt kukuřicí je ovlivněna nejen špatnou informovaností
o GM plodinách a odmítavým postojem k nim, ale také náročnou administrativou, která je se skla-
dováním a následným prodejem GMO spojena. Na přílišnou dokumentaci o nakládání s Bt kuku-
řicí si stěžují rovněž zemědělci, kteří v pěstováním Bt kukuřice hodlají pokračovat, protože doufají
že se administrativní náročnost a negativní postoje veřejnosti ke GM plodinám v budoucnu sníží.

Pěstování Bt kukuřice přináší zemědělským podnikům nejen ekonomický užitek, ale rovněž 
užitek z kvalitnějšího krmiva pro zvířata. Významným celospolečenským přínosem GM plodin je nižší
spotřeba chemických látek, která se promítá do zlepšení životního prostředí.

Literatura:
NOVÁK, J.: Metodika kalkulací nákladů v zemědělství.  Výzkumná studie č. 28, Praha, VÚZE 1996.

ISBN 80-85898-30-6.
POLÁČKOVÁ, J. a kol.: Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2007. 1. výstup tema-

tického úkolu MZe č. 18 (4234), Praha, ÚZEI 2008.

8. ZÁVĚR

GM plodiny se ve světě začaly prosazovat v druhé polovině 90. let 20. stol. Během 13 let vzrostla
původní produkční plocha (1,7 mil. ha v roce 1996) více než 70x na současných 125 mil. ha 
(rok 2008). V EU se prozatím GM plodiny v takové míře neprosadily, a to zejména vzhledem 
k odmítavému postoji evropského spotřebitele i specifickému schvalovacímu procesu a závazným
právním předpisům, založeným na aplikaci principu předběžné opatrnosti.

V ČR jsou k produkčnímu pěstování povoleny pouze hybridy Bt kukuřice MON810. Ty jsou 
významnou alternativou v ochraně porostu proti škůdci zavíječi kukuřičnému, jehož ekonomická
škodlivost se již projevila v mnoha regionech ČR. Bt kukuřice si vytváří svůj vlastní, rostlinný 
insekticid, a není tedy třeba používat prostředky chemické či biologické ochrany. Pěstování Bt ku-
kuřice (a obecně jakékoliv GM plodiny) je v ČR doprovázeno specifickými pravidly, jejichž účelem
je zajistit oddělení a následné označení produkce Bt kukuřice jako GMO a cílem zachování mož-
nosti výběru mezi různými systémy produkce (tradiční, ekologické a biotechnologické zemědělství).

V ČR se Bt kukuřice pěstuje pro produkční účely od roku 2005, jedná se tedy prozatím 
o limitované zkušenosti, a to jak z časového pohledu, tak i z pohledu jejich minoritního podílu na
celkové ploše zemědělské produkce. V roce 2008 s doposud největší výměrou 8380 ha tvořila 
Bt kukuřice necelá 3 % celkové plochy kukuřice v ČR. Mezi lety 2005–2008 se postupně zvětšovaly
nejen celkové pěstební plochy Bt kukuřice, ale i velikosti jednotlivých pozemků.  V roce 2008 již v ČR
byly zaevidovány 2 podniky s celkovou výměrou Bt kukuřice větší než 500 ha a největší pozemek
o velikosti 123 ha. Obecně, historicky daná nadprůměrná velikost podniků i pozemků v ČR (ve srov-
nání s jinými členskými státy EU) je dobrým předpokladem pro úspěšné fungování konceptu 
koexistence, tedy zachování různých typů produkce.

V roce 2009 došlo poprvé k poklesu ploch Bt kukuřice, kdy hlavním důvodem byl problema-
tický odbyt pro tento typ kukuřice, kterou je nutno oddělovat od klasické produkce kukuřice 
a označovat jako GMO. Zmenšení ploch Bt kukuřice také může souviset s celkovým poklesem
ploch kukuřice na zrno v ČR v roce 2009. Na tomto vývoji lze mj. dokumentovat, že není třeba
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přistupovat k restriktivním opatřením až zákazům pěstování ze strany státu, pokud jde o GM plo-
diny, které byly schváleny a vědeckými subjekty posouzeny jako bezpečné pro trh EU, neboť trh je
schopen na základě poptávky sám regulovat užívání produktů biotechnologie.

Do roku 2009 technologii založenou na Bt kukuřici uplatnilo 255 pěstitelů (+ 4 výzkumná 
pracoviště), z nichž 14 subjektů má již 5leté zkušenosti s jejím pěstováním. Nejhojněji je Bt kukuřice
zastoupena v Jihomoravském a Středočeském kraji, kde je také významně zastoupen zavíječ kuku-
řičný. Naopak, Bt kukuřice se jen velmi výjimečně pěstuje v Libereckém a Karlovarském kraji. 
Co se týká typu pěstitelů, Bt kukuřici nejvíce osévají obchodní společnosti, významné zkušenosti
ovšem mají také fyzické osoby či družstva.

První zkušenosti českých pěstitelů s Bt kukuřicí, které byly zdokumentovány na základě 
dotazníkového šetření Ministerstva zemědělství, lze ohodnotit jako převážně pozitivní. Obecně lze
říci, že zkušenosti pěstitelů jsou ovlivněné lokálními podmínkami přírodního ale i socio-ekono-
mického charakteru. Pěstitelé spatřují výhody zejména v samotné technologii pěstování Bt hybri-
dů – od jednoduchosti a spolehlivosti ochrany proti zavíječi, přes snížení vstupů do porostů až po 
výsledný efekt při sklizni (nepolámané, nepolehlé rostliny). Na základě údajů získaných v rámci 
dotazníkového šetření lze také konstatovat, že při pěstování Bt kukuřice čeští farmáři v průměru
dosahují vyšší výnosy než při pěstování konvenčních hybridů a sklizený produkt je kvalitnější vzhle-
dem k nižšímu zaplísnění houbami rodu Fusarium.  Velkou roli přitom hraje míra lokálního výskytu
zavíječe kukuřičného a alternativní přístupy v ochraně konvenční kukuřice (chemická/biologická
ochrana či zcela bez postřiku). K základním poznatkům dále patří, že Bt kukuřice je nejen ekono-
mickým přínosem pro pěstitele, ale přináší i pozitivní aspekty pro životní prostředí (alternativa
k použití pesticidů proti zavíječi a snížená potřeba mechanizace). Co se týká často diskutovaných
vedlejších negativních vlivů na životní prostředí (např. ovlivnění necílových, užitečných organismů,
případně jiné negativní změny lokální fauny a flóry), tyto nebyly ze strany pěstitelů zaznamenány.

Na druhé straně, pěstování Bt kukuřice s sebou přináší určité nevýhody, kdy výrazně převládá
nespokojenost pěstitelů s legislativně-administrativním pozadím, které k pěstování, a obecně 
k jakémukoliv užívání GM organismů v EU, neodmyslitelně patří. Z ekonomického pohledu pěstitelé
identifikují vícenáklady na vstupech produkce (dražší osivo Bt hybridů) i problémy na výstupu 
produkce, kdy stále přetrvávají obavy a neochota odběratelů kukuřičného zrna i produktů zvířat,
která byla krmena Bt kukuřicí. Tyto problémy souvisejí obecně s negativním vnímání GMO v EU.

Přímé výpovědi největších českých pěstitelů Bt kukuřice i těch, kteří od jejího pěstování 
upustili, se shodují s poznatky získanými v dotazníkovém šetření. Velký důraz je přitom kladen na
výborný zdravotní stav porostu Bt kukuřice a následně pak i sklizeného produktu a šetrnost 
k životnímu prostředí. Na druhé straně vidí pěstitelé administrativní a zejména odbytové překážky
pro širší využití GM plodin.  Všichni oslovení pěstitelé ocenili Bt kukuřici jako přínosnou a vyjadřují
naději ve větší využívání technologie založené na GM plodinách (nejen Bt kukuřici) do budoucna.

Přínosy Bt kukuřice potvrzují také výsledky získané v rámci odrůdových zkoušek, které v ČR
provádí ÚKZÚZ. I v rámci těchto výsledků lze vypozorovat určité regionální a ročníkové rozdíly
v projevu Bt technologie.  V ČR není zaregistrován pro užití do kukuřice žádný fungicidní přípravek
účinný proti houbovým chorobám palic. Zde by Bt hybridy mohly představovat možné řešení, neboť
při vizuálním hodnocení pokusů byl zjištěn nižší stupeň napadení houbovými chorobami palic 
ve srovnání s konvenčními hybridy.

Kladné výsledky pro pěstování Bt kukuřice přináší také ekonomická analýza, provedená ÚZEI,
která mj. Bt hybridům přisuzuje větší rentabilitu produkce ve srovnání s konvenčními přístupy. 
Pozitivním zjištěním je fakt, že v rámci monitoringu biologické účinnosti Bt kukuřice v ČR, kterou
provádí SRS, nebyl zjištěn vznik rezistence u zavíječe kukuřičného. Pěstování Bt kukuřice se tedy
doposud jeví jako spolehlivá ochrana proti tomuto škůdci.

Z uvedených poznatků je mj. patrné, že nelze výsledky Bt kukuřice ve srovnání s konvenčními
hybridy generalizovat pro celou ČR, dokonce ani v rámci jednoho regionu. Je tedy i nadále žádoucí
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ponechat rozhodnutí o využití nové technologie přímo na pěstitelích, a to u GM plodin, které byly
prohlášeny na úrovni EU za stejně bezpečné jako jejich konvenční formy. Pěstitelé (a následně 
i spotřebitelé při koupi finálního produktu) jsou v tomto ohledu nejpovolanějšími osobami pro to,
aby ověřili a zhodnotili úspěšnost nové technologie v lokálních podmínkách ve srovnání s kon-
venčními postupy při pěstování kukuřice. Ministerstvo zemědělství si velmi cení otevřené komuni-
kace pěstitelů a sdílení zkušeností s pěstováním Bt kukuřice, neboť tyto informace jsou významným
příspěvkem pro objektivní vyhodnocení nové technologie, v EU stále vnímané jako kontroverzní.

Na základě výše uvedených poznatků a s ohledem na stávající situaci v oblasti GMO v EU lze
očekávat, že zájem českých pěstitelů o technologii, založenou na GM plodinách, poroste úměrně
s mírou tolerance GMO evropskými spotřebiteli, a s tím spojeným vývojem legislativy v EU. 
Tyto aspekty do jisté míry v současné době limitují bezproblémovou volbu pěstitele i spotřebitele
mezi dostupnými zemědělskými systémy a produkty, z nichž konvenční způsob hospodaření 
doposud v ČR zůstává jednoznačně dominujícím systémem produkce.
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9. PŘÍLOHA

Výskyt zavíječe kukuřičného a jeho pokrytí plochami Bt kukuřice v ČR

Výskyt zavíječe kukuřičného na území ČR se datuje od 50. let minulého století.  Až na ojedinělé
výskyty působil zavíječ větší škody pouze na jižní Moravě, a to především v 70. a 80. letech. Celkově
významnější škody však začal zavíječ způsobovat až v 90. letech minulého století, kdy byl jeho škod-
livý výskyt zaznamenán ve 27 okresech ČR (převážně v Jihomoravském, Středočeském, Ústeckém,
Libereckém a Zlínském kraji). Tyto škody byly především zapříčiněny vhodnějšími teplotními 
podmínkami pro život a přežívání škůdce. Nepřímo tomu přispěl i stávající trend rozšiřování ploch
kukuřice na zrno, částečně na úkor ploch kukuřice na siláž.  V souvislosti s tímto trendem a v kom-
binaci s vhodnými teplotními podmínkami pro život zavíječe lze předpokládat, že jeho škodlivost
bude pravděpodobně i nadále narůstat. Podrobnější informace o záznamech výskytu a škod zaví-
ječe, interaktivní mapy výskytu škůdce, přehled pozorovacích míst SRS a informace o odhadova-
ném budoucím vývoji škůdce ve vztahu ke klimatickým podmínkám lze nalézt na internetových
stránkách SRS (www.srs.cz).

Podíváme-li se na mapy výskytu a škod zavíječe a na mapy ploch Bt kukuřice za období
2005–2008 (viz obr. č. 9.1.–9.7.), lze pozorovat, že, až na drobné výjimky, nárůst ploch Bt kukuřice
v jednotlivých ročnících vesměs kopíruje místa se slabým či škodlivým výskytem škůdce za před-
chozí rok. Přestože je Bt kukuřice rezistentní vůči zavíječi, který po jejím pozření hyne, za součas-
ného stavu nelze jednoznačně říci, jak významně může ovlivnit populační hustotu škůdce v daném
regionu. Je nutno brát v úvahu rovněž i další používané metody ochrany vůči tomuto škůdci. 
Z geografického hlediska bude třeba výskyt a škody zavíječe kukuřičného v souvislosti s nárůstem
pěstebních ploch Bt kukuřice v jednotlivých regionech i nadále sledovat.

Obrázek č. 9.1.: Intenzita pěstování Bt kukuřice v roce 2005



Obrázek č. 9.2.:  Výskyt zavíječe kukuřičného a jeho škodlivost v letech 2005–2006

Obrázek č. 9.3.: Intenzita pěstování Bt kukuřice v roce 2006
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Obrázek č. 9.4.:  Výskyt zavíječe kukuřičného a jeho škodlivost v letech 2006–2007

Obrázek č. 9.5.: Intenzita pěstování Bt kukuřice v roce 2007



Obrázek č. 9.6.:  Výskyt zavíječe kukuřičného a jeho škodlivost v letech 2007–2008

Obrázek č. 9.7.: Intenzita pěstování Bt kukuřice v roce 2008

44 PŘÍLOHA





Vydalo Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz
ISBN 978-80-7084-871-5




