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Úvod
Hlavním cílem této seminární práce bylo zopakovat si základy psaní odborného textu
s důrazem na citační etiku a práci s literaturou. Mezi mé osobní cíle patřilo ucelení informací
a vytvoření objektivního názoru na rizika spojená s používání glyfosátových pesticidů, neboť
se jedná o aktuální a velmi medializované téma.
Text obsahuje stručné seznámení s glyfosátem a jeho historií. Podrobněji jsem bádal
o vlivu této látky na rostliny, bakterie a houby, živočichy i na člověka. V praktické části jsem
se pokusil ověřit roli patogenů na smrti rostlin při použití glyfosátu.
V práci vycházím především z českých a anglických internetových zdrojů.
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Glyfosát
Glyfosát je širokospektrální neselektivní herbicid, používaný k hubení převážně
jednoletých plevelů. Z chemického hlediska patří glyfosát, neboli N-fosfomonometylglycin,
k poměrně jednoduchým organickým sloučeninám. Skládá se z aminokyseliny glycinu
a fosfono-metylové skupiny. Jedná se o slabou organickou kyselinu bez chuti a zápachu, která
má vysoké chelační účinky (dokáže se vázat na ionty kovů). V přípravcích se nachází
ve formě solí.1
Jeho účinky poprvé objevil roku 1970 John E. Franz z firmy Monsanto,2 která tuto látku
proslavila pod komerčním názvem Roundup. Jako totální herbicid byl využíván pouze
okrajově. Jeho zemědělský „boom“ nastal v 90. letech minulého století, kdy společnost
Monsanto uvedla na trh geneticky modifikované plodiny, které jsou proti pesticidu chráněny
speciálními geny, tzv. Roundup Ready Crops. Dále také po roce 2000, kdy korporaci vypršely
ochranné patenty.34 Glyfosát je tak již mnoho let nejpoužívanějším pesticidem na světě.
Jen v roce 2013 se ho v České republice spotřebovalo 935 tun, což znamená asi 20%
celkového množství použitých pesticidů v tomto roce.5

Vliv glyfosátových pesticidů na živé organismy
Rostliny
Glyfosát dokáže usmrtit širokou škálu rostlin, včetně nejodolnějších plevelů.6 Do rostlin
proniká skrz listy a je rozveden do všech jejich částí asimilačním prouděním. Proto se používá
převážně jako postřik na aktivně rostoucí vegetaci a na zneškodnění semen je neúčinný.7 Jeho
herbicidní účinek spočívá ve schopnosti navázání manganu, který je potřebný pro katalýzu
a správný průběh různých chemických kaskád.8
V první řadě tak inhibuje tvorbu speciálního enzymu EPSP syntézy, který reguluje průběh
šikimátové cesty.9 Šikimátová cesta se stará o produkci esenciálních aromatických
aminokyselin fenylaminu, tyrosinu a tryptofanu, ze kterých dále vznikají důležité sekundární
1
Glyfosát. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t
2
POUZAR, Miloslav. Kdo chce glyfosát bít, nějakou studii si najde. Vesmír. 2017, 96(2), 92-93.
3
VÁLEK, Petr. Glyfosát. Arnika [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://arnika.org/glyfosat
4
Viz Obr. 6
5
Pesticidy. ALS Czech Republic [online]. 2015, 20 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:
https://www.alsglobal.cz/media-cz/pdf/pesticidy-2015.pdf
6
Věda za Roundup [online]. Monsanto CR s.r.o [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.roundupgarden.cz/jak-roundup-funguje/veda-za-roundup
7
Roundup Biaktiv: Návod k použití. Monsanto Europe S.A., 2007.
8
SAMSEL, Anthony a Stephanie SENEFF. Glyphosate, pathways to modern diseases III [online]. 2015 [cit.
2018-04-28]. Dostupné v angličtině z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392553/#ref63
9
DUKE, Stephen O. a Stephen B POWLES. Glyphosate: a once-in-a-century herbicide. Pest Management
Science [online]. 2008, 64, 319 [cit. 2018-04-28]. Dostupné v angličtině z:
https://passel.unl.edu/Image/Robles%20VazquezWilfredo1129928587/Glyphosate_Duke_2008.pdf
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metabolity jako ligniny, třísloviny a flavonoidy. Tento cyklus se vyskytuje u mnoha různých
skupin organismů, avšak pouze u rostlin nalezneme blokovaný enzym EPSPS.10
Po aplikaci dojde k hromadění šikimátu v rostlinných tkáních, které tak nevytváří potřebné
látky, a to navíc odklání energii od jiných procesů. Zanedlouho po aplikaci se proto zastaví
růst.11 Ohledně konečné smrti rostliny však panují rozpory a pravděpodobně se budou
výsledky lišit u jednotlivých rostlinných druhů. Někdo udává jako smrtící jen samotné
přerušení výroby aminokyselin a „odtok uhlíku“ k výrobě šikimátu.12 Mnozí však tvrdí,
že aplikace glyfosátu rostlinu pouze oslabí, ale zabijí ji až patogeny z půdy, které
má používání glyfosátu stimulovat.1314
Roundup Ready plodiny jsou díky vložené genetické modifikaci vůči smrtícím účinkům
odolné. I tak u nich ale dochází ke zvýšenému hromadění šikimátu a rostliny obecně hůře
prospívají, mohou mít slabší výnosy a tendence k infekcím.15 To nahrává domněnce
Kovářové, že glyfosát může ovlivňovat více metabolických funkcí, než jen známou
šikimátovou cestu.16
Používání herbicidů a geneticky modifikovaných rostlin skýtá nebezpečí vývoje
tzv. „superplevelu“, tedy plevelu, který je vůči účinným látkám postřiků odolný.17 Tento
problém byl u glyfosátu poprvé zaznamenán již roku 1996 v Austrálii a v posledních letech je
např. v USA čím dál častější. Odolné plevele se na monokulturních polích šíří velice rychle a
již v současné době postihují miliony hektarů půdy. Zatím farmářům stačí použít vyšší
koncentraci či kombinaci pesticidů, do budoucna mohou však mít „superplevele“
celospolečenský dopad.1819
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EPSP synthase. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2018-04-28]. Dostupné v angličtině z: https://en.wikipedia.org/wiki/EPSP_synthase
11
DUKE, Stephen O. a Stephen B. POWLES 2008
12
OPATRNÝ, Zdeněk. Round Up nebo Round Down?. Živa: Forum [online]. 2013, 135(4) [cit. 2018-0428]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/round-up-nebo-round-down.pdf
13

KOVÁŘOVÁ, Marcela. Glyfosátové herbicidy – sleva, která není zadarmo. Živa: Forum [online].

2012, 134(6) [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/forum-glyfosatove-herbicidy-slevaktera-neni-zadar.pdf
14
Osobní e-mailová komunikace s profesorem na University of Western Australia, Stephenem Powlesem,
ze dne 30. 4. 2018. Dostupné na vyžádání na e-mailové adrese xtesar1@gymuo.cz.
15
SMITH, Jeffrey M. Doba jedová 5. Přeložil Daniel MICKA. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015.
ISBN 978-80-7387-924-2; Strana 138
16
KOVÁŘOVÁ, Marcela 2012
17
Země živitelka aneb Příroda ve službách člověka: Přípravný text Biologické olympiády 2014-2015. 49.
Praha: ČZÚ, 2014. ISBN 978-80-213-2470-1.
18
BENBROOK, Charles M. Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US--the first
sixteen years. Environmental Sciences Europe, 2012, 24.1: 24. [cit. 2018-04-30]. Dostupné v angličtině z:
https://link.springer.com/article/10.1186/2190-4715-24-24
19
DUKE, Stephen O. a Stephen B. POWLES 2008
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Bakterie a houby
Glyfosát zabíjí prospěšné půdní bakterie i množství druhů půdních hub, překvapivě ale
stimuluje růst některých patogenních a saprofytických druhů (např. Fusarium, Pythium).
Na polích, kde se používají herbicidy, odpadá nutnost orby a v této neprokypřené půdě si jim
daří.20 Některé bakterie si na glyfosátu dokážou vybudovat odolnost, mohou tak přenášet své
geny i do bakterií střevní mikroflóry.21

Živočichové
Při krátkodobém vystavení je samotný glyfosát pro živočichy považován za neškodný
a jeho akutní toxicita bývá přirovnávána ke kuchyňské soli. 22 Z tohoto pohledu bývají
udávány jako rizikovější spíše pomocné látky v přípravcích, např. smáčedlo se zkratkou
POEA, které slouží k rozpouštění svrchní kutikuly listu.23 Nebezpečí může být způsobeno
také dlouhodobým působení glyfosátových reziduí.24
Glyfosát působí velmi negativně na půdní kroužkovce, jako jsou žížaly. Mohli bychom
očekávat, že dostatek mrtvého organického materiálu je bude spíše stimulovat, ale po aplikaci
dochází k prudkému poklesu aktivity a žížaly se pravděpodobně stěhují do hlubších vrstev
půdy. Výrazně také poklesne jejich tvorba prospěšných výkalů, což může mít z dlouhodobého
hlediska negativní důsledky na fyzikální vlastnosti půdy.2526
Při nesprávném použití pesticidu může dojít ke znečištění vodních ekosystémů.
Při pokusech byly zaznamenány úhyny pulců amerických druhů žab, které způsobil právě
surfaktant POEA, obsažený v Roundupu.2728 Při slabých koncentracích glyfosátu také
docházelo k úhynu jaterních buněk u kaprů.29

20

FERNANDEZ, M. R., et al. Glyphosate associations with cereal diseases caused by Fusarium spp. in the

Canadian Prairies. European Journal of Agronomy, 2009, [cit. 2018-04-30]. 133-143. Dostupné v angličtině z:
https://www.stopogm.net/sites/stopogm.net/files/webfm/plataforma/GlyphosateAssociationsFusarium.pdf
21
SMITH, Jeffrey M; Strana 198
22
Glyfosát. In: Wikipedia: the free encyclopedia
23
HRDINKA, T. Zbytečná hysterie kolem používání glyfosátu. Vodohospodářské technicko-ekonomické
informace, 2016, roč. 58, č. 6, str. 64. ISSN 0322-8916. [cit. 2018-05-01] Dostupné z:
https://www.vtei.cz/2016/12/zbytecna-hysterie-kolem-pouzivani-glyfosatu/
24
Tamtéž
25
ZALLER, Johann G. a Boris REWALD. The effect of glyphosate-based herbicide on earthworms and
associated ecosystem services [online]. 2014, 30 [cit. 2018-04-30]. Dostupné v angličtině z:
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/nachhaltigkeit/pdf/gaupp-berghausen-2014.pdf
26
CORREIA, F. V.; MOREIRA, J. C. Effects of glyphosate and 2, 4-D on earthworms (Eisenia foetida) in
laboratory tests. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 2010, [cit. 2018-04-30]. 264-268.
Dostupné v angličtině z: http://www.ask-force.org/web/HerbizideTol/Correia-Effects-Glyphosate-2-4-D-Eisenia2010.pdf
27
ARANSON, Robert. Biologists debate effects of Roundup exposure on frogs. In: The Western
Producer[online]. 2013 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.producer.com/2013/05/biologists-debateeffects-of-roundup-exposure-on-frogs/
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Při aplikaci postřiku může dojít i k ohrožení hmyzích druhů, což má za následek úbytek
ptactva.30 Pro včely jsou zvláště nebezpečné praktiky zemědělců, kteří ve snaze ušetřit
míchají koktejly pesticidů. S glyfosátem se právě často mísí insekticidní neonikotinoidy, které
mohou vyvolat syndrom zhroucení včelstev,31 se kterým se v poslední době setkává čím dále
více včelařů.32

Člověk
U člověka se při kontaktu pesticidu s pokožkou mohou objevit vyrážky a podráždění očí,33
ale oproti podobným látkám nenastávají závažnější komplikace. Lidem hrozí riziko spíše
při jejich dlouhodobém působení.
Mezi nejvíce diskutované problémy patří možná karcinogenita glyfosátu. Mezinárodní
agentura pro výzkum rakoviny ho od roku 2005 řadí do kategorie 2A potencionálních
karcinogenů, neboť bylo pozorováno u laboratorních zvířat zvýšené množství vzniklých
nádorů a rakoviny krve. U lidí se prokázal pouze vyšší výskyt tzv. Non-Hodgkinových
lymfomů.34 Evropský úřad pro bezpěčnost potravin však ještě týž rok vydal vlastní
prohlášení, že glyfosát rakovinu nezpůsobuje.35 Na jeho straně je i Pouzar, který v mnoha
odborných článcích studiím IACR odporuje a upozorňuje na možný vliv statistických
chyb.3637
Také se spekuluje o negativních účincích na hormonální systém. Při testech na zvířatech
byly zaznamenány podobné účinky, jako mají endokrinní disruptory, kdy glyfosát ovlivňoval
pohlavní hormony.38 Dále výzkumy upozorňují na možnost blokace cytochromů

28
HOWE, Christina M., et al. Toxicity of glyphosate‐based pesticides to four North American frog
species. Environmental Toxicology and Chemistry, 2004, [cit. 2018-04-30]. 1928-1938. Dostupné z:
http://www.ontariosportsman.com/pesticide-documents/BrucePauliGlyphosate.pdf
29
SZAREK, J., et al. Effects of the herbicide Roundup™ on the ultrastructural pattern of hepatocytes in carp
(Cyprinus carpio). Marine environmental research, 2000, [cit. 2018-04-30]. 263-266. Dostupné v angličtině z:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014111360000088X
30
COX, Caroline. Glyphosate (roundup). Herbicide fact sheet, Journal of Pesticide Reform, [cit. 2018-0430]. 1998, 18.3.
Dostupné z: www.wolf.sk/dok/pesticidy/glyphopsate.pdf
31
HRUŠKA, Jakub. Soumrak glyfosátu?. Ochrana přírody [online]. 2016, (4) [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-zpravy-aktuality-zajimavosti/soumrak-glyfosatu/
32
Kumpošt, Jaroslav, Mgr., in verbis, 20. 4. 2018, Schůzka včelařského kroužku při Gymnáziu Ústí nad
Orlicí
33
Bezpečnostní list: Roundup KlasikPro. MONSANTO Europe S.A./N.V. [online]. 2017 [cit. 2018-05-02].
Dostupné z: https://www.agrofert.cz/downloads/bezpecnostni-listyagrochemikalie/Roundup%20Klasik%20Pro.pdf
34
CERESSEY, Daniel. Widely used herbicide linked to cancer. Nature [online]. 24. 3. 2015 [cit. 2018-0502]. Dostupné v angličtině z: https://www.nature.com/news/widely-used-herbicide-linked-to-cancer-1.17181
35
DRAŠAR, Pavel. N-(Fosfonomethyl)-glycin (Roundup, Glyfosát) v kontroverzních pohledech z poslední
doby. Chemické listy [online]. 2017, (111), 101-102 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.chemickelisty.cz/docs/full/2017_02_101-102.pdf
36
POUZAR, Miloslav. Vesmír 2017
37
POUZAR, Miloslav. Když o glyfosátu argumentačně klame profesor chemie. OSEL [online]. 11. 12. 2017
[cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.osel.cz/9687-kdyz-o-glyfosatu-argumentacne-klame-profesorchemie.html
38
SMITH, Jeffrey M; Strana 224
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a ovlivňování střevní mikroflory.39 Tyto problémy by mohly být způsobeny malými
koncentracemi zbytkových molekul po rozpadu glyfosátu, které se do těla dostávají
i bez přímého kontaktu s pesticidem.40 Hnutí Duha dokonce zjistilo, že tato stopová množství
glyfosátu má v moči 6 z 10 Čechů.41 Důkazy o těchto vlivech jsou však diskutabilní a nemají
přílišnou oporu ve vlastní citované literatuře.42
Firma Monsanto ale žádné z možných zdravotních komplikací neuznává a odkazuje
se na desítky jiných studií, při kterých se nepřišlo na žádné vedlejší nežádoucí účinky jak
na živočišstvo, tak ani na člověka.4344
Důvodem, proč vycházejí mnohým institucím tak odlišné výsledky je používání zcela
rozdílných metod a postupů. Často jedni pracují jen s čistou kyselinou glyfosátovou a druzí
s hotovými přípravky, které se opravdu aplikují, jako je právě Roundup. Dále se také
používají zavádějící koncentrace chemikálií a pochybná prostředí.4546 V souvislosti s pesticidy
jsou data často „natahována na skřipec“, neboť investoři či vydavatelé chtějí docílit
požadovaných a překvapivých výsledků. Měli bychom tak při posuzování věrohodnosti všech
prací na tato kontroverzní témata dbát vysoké opatrnosti.47

SOUKUP, Josef. Stanovisko k článku z časopisu Entropy [online]. In: . Česká zemědělská univerzita v
Praze, 3. 9. 2013, s. 3 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:
https://home.czu.cz/storage/53413_Posudek%20Samsel%20glyphosate.pdf
40
SMITH, Jeffrey M; Strana 223
41
Roundup všude kolem nás: Proč bychom se měli vyhnout zbytečnému nadužívání glyfosátu. Hnutí
Duha[online]. 2013 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf
42
SOUKUP, Josef. 2013
43
HELD, A., J. HUDSON, L. MARTIN a W. REEVES. Benefits and Safety of
Glyphosate. Monsanto [online]. 2016, (4), 43 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:
http://www.monsantoglobal.com/global/au/products/Documents/Benefits%20and%20Safety%20of%20Glyphosa
te.PDF
44
Bezpečnostní list: Roundup KlasikPro; 2017
45
POUZAR, Miloslav. Vesmír 2017
46
SOUKUP, Josef. 2013
47
LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa?. Praha: Dokořán, 2006.
ISBN 80-7363-059-1; Strana 60
39
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Vlastní praktický pokus
Prakticky jsem se pokusil ověřit různé interpretace role patogenů na smrti rostlin
po postřiku glyfosátu od M. Kovářové48 a Z. Opatrného.49 Po dobu 15 dnů jsem pozoroval
reakci rostlinek v prostředích bohatších a chudších na půdní mikroorganismy po aplikaci dvou
koncentrací glyfosátového pesticidu Roundup Biaktiv.
Roundup Biaktiv se vyznačuje vylepšenou účinností na vytrvalé plevele a také
je nejekologičtější ze všech přípravků řady Roundup.50
Pro svůj pokus jsem vybral 3 časté druhy zahradních plevelů.
A) Jílek vytrvalý (Lolium perenne) – lipnicovitá travina, běžná v anglických trávnících
B) Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale) – hvězdnicovitá vytrvalá léčivka
C) Řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta)51 – brukvovitá rostlinka, běžná v záhonech

Metodika
Celkem jsem připravil 21 oddělených vzorků, po 7 rostlinkách každého druhu a umístil
je do označených kelímků o objemu 200 ml.52 Do pokusu bylo zahrnuto 18 z nich, 3 vzorky
byly ponechány jako kontrolní.
Rostliny žily ve třech prostředích.
1) Nesterilní substrát – směs kompostu, černozemě a písku v poměru 3:3:1
2) Sterilní substrát – sterilizovaná směs kompostu, černozemě a písku v poměru 3:3:1
3) Sterilní voda – sterilizovaná kohoutková voda s přídavkem NPK v koncentraci 1 g/l53
Substrát jsem sterilizoval teplem v elektrické troubě při teplotě 130 °C po dobu 25 minut.
Vodu jsem dezinfikoval varem po dobu 10 minut v rychlovarné konvici. Rostlinky
pro prostředí č. 2 a č. 3 jsem omyl destilovanou vodou. Poté jsem je naložil na 30 minut
do roztoku činidla pro dezinfekci pitné vody Sanosil5455v množství 3 ml/l a následně třikrát
opláchl destilovanou vodou.56
Rozprašovačem jsem aplikoval přípravek Roundup Biaktiv v ekvivalentních koncentracích
5,4 g glyfosátu na litr a 1,8 g glyfosátu na litr. Silnější koncentrace představuje doporučené
dávkování na jednoleté plevele,57 slabší simuluje používání zředěných roztoků.
KOVÁŘOVÁ, Marcela. 2012
OPATRNÝ, Zdeněk. 2013
50
Randap: Roundup Biaktiv 1 l [online]. Agromanualshop.cz [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:
http://www.randap.cz/roundup-biaktiv
51
S určením druhového jména řeřišnice mi pomohla Michaela Fojtová na facebookové stránce
„Určování rostlin“.
52
Viz Obr. 1 a 2
53
Použítá směs NPK, Kristalon plod a květ, má poměr jednotlivých živin 15-5-30.
54
Sanosil funguje na bázi peroxidu vodíku a iontů stříbra. Více na informací na www.sanosil.cz.
55
Viz Obr. 3
56
Při dezinfekci rostlin jsem se inspiroval návodem k botanickým cvičením. Zdroj: NAVRÁTILOVÁ,
Božena. Návody ke cvičením: Biotechnologie rostlin a GMO. Univerzita Palackého v Olomouci [online]. [cit.
2018-05-02]. Dostupné z: http://botany.upol.cz/pagedata_cz/vyukove-materialy/88_navody-brgmo.docx
57
Roundup Biaktiv: Návod k použití. 2007
48
49
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Skupiny vzorků jsem udržoval v polostínu a na oddělených místech, abych minimalizoval
možnost znečištění dezinfikovaných jedinců. Zálivku jsem aplikoval odstátou kohoutkovou
vodou, vždy obden ve večerních hodinách. Rostlinky jsem také každé dva dny kontroloval
a zaznamenával si viditelné změny.

Výsledky
Glyfosát účinkoval pomalu, první známky žloutnutí a vadnutí byly pozorovatelné až třetí
den po aplikaci.58 Od pátého dne jsem postupně zaznamenával jednotlivá úmrtí rostlinek,59
která jsem zanesl do tabulek.
Tabulka T1 udává počet dní života jednotlivých rostlin po aplikaci roztoku o koncentraci
5,4 g glyfosátu na litr.

T1

A: L. perenne B: T. officinale

C: C. hirsuta

Nesterilní hlína

7

9

5

Sterilní hlína

9

11

5

Voda

13

13

11

V případě jílku a pampelišky ve sterilních podmínkách vzorky přežili o dva dny déle.
Řeřišnice v obou prostředích uhynula poměrně brzy a nejevila rozdíl mezi jednotlivými
substráty. V převařené vodě se všem dařilo nejlépe.
Tabulka T2 udává počet dní života jednotlivých rostlin po aplikaci roztoku o koncentraci
1,8 g glyfosátu na litr.

T2

A: L. perenne B: T. officinale C: C. hirsuta

Nesterilní hlína

11

11

9

Sterilní hlína

11

13

7

Voda

15

15

11

Výsledky druhého pokusu nepodávají relevantní informace, každý vzorek se s normálním
a sterilizovaným substrátem vypořádal jinak. V převařené vodě však opět všechny rostlinky
prospívaly nejlépe.

58
59

Viz Obr. 4
Viz Obr. 5
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Diskuse
Hned v úvodu experimentu se mi podařilo vyvrátit tvrzení Opatrného,60 že při správném
namíchání dle návodu je letální působení glyfosátových pesticidů velmi rychlé. Při mých
pokusech začínaly rostliny žloutnout až okolo třetího dne. Nutno však podotknout,
že v návodu jsou také koncentrace až dvakrát vyšší, určené pro aplikaci na železniční tratě
či odolnější plevele a je pravděpodobné, že s takovým množstvím účinné látky by byl účinek
rychlejší.
Zároveň se mi zcela nepovedlo přesvědčivě potvrdit názor Kovářové,61 že patogenní houby
hrají zásadní roli na smrti rostliny a že ve sterilních podmínkách je rostliny velmi obtížné
zahubit. Pozoroval jsem sice, že všechny rostliny ve vodním prostředí, kde se pravděpodobně
půdní houby nevyskytují, prospívaly nejlépe. Avšak pouze polovina vzorků ze sterilizovaného
substrátu se dožila déle než z nesterilizovaného.
Při pokusu nebylo použito dostatečné množství vzorků rostlin, proto nelze výsledky
považovat za směrodatné.

60
61

OPATRNÝ, Zdeněk. 2013
KOVÁŘOVÁ, Marcela. 2012
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Závěr
Zopakoval jsem si tvorbu odkazů a práci s literaturou. Obstarání odborných knih pro mě
představovalo menší problém, neboť kvůli aktuálnosti a úzké specifikaci tématu téměř
neexistují či nejsou dostupné. Naučil jsem se tak používat rozšíření do internetového
prohlížeče Sci-Hub, díky čemuž jsem byl schopen nahlížet do obrovského množství
internetových cizojazyčných zdrojů. Rozšířil jsem si své povědomí o problémech používání
glyfosátu, což jen utvrdilo můj názor, že bychom jeho spotřebu měli postupně začít snižovat.
Popsal jsem vlivy glyfosátu na živé organismy a doplnil je o vlastní zkoumání. Při mém
pozorování se mi zcela nepodařilo potvrdit roli patogenů na smrti rostlin po zasažení
glyfosátem. Do budoucna by však stálo za to pokus opakovat v serióznějších podmínkách.
V průběhu psaní jsem měl možnost procvičit si i své znalosti angličtiny díky neustálému
bádání v anglických textech i osobní e-mailovou komunikací s profesorem Stephenem
Powlesem.
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Obr. 1: Nesterilní substrát

Obr. 3: Dezinfekce rostlin

Obr. 2: Sterilní substrát

Obr. 4: Žloutnutí listů

Obr. 5: Smrt pampelišky

Obr. 6: Graf nárůstu používání
glyfosátu (Zdroj: SVANSON, N. L. GMO
Crops Increase Pesticide Use [online].
2013 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z:
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