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Úvod

Introduction

Zelenina a ovoce, které neodpovídá všeobecně přijímaným normám, se třídí a vyřazuje
v každé fázi našeho potravinového řetězce. Začíná to výběrem vysazovaných odrůd
a pokračuje metodami pěstování, sklízení, zpracování, balení, přepravy, až po prodej.
Naše jídlo pochází z pestré palety různorodých a ustavičně se vyvíjejících druhů a odrůd
rostlin. Tyto rostliny jsou nejen součástí našich kulinářských tradic, ale především hrají
významnou roli pro budoucnost zemědělství. V současné době využíváme jen nepatrné
spektrum odrůd a jíme pouhý zlomek sklizně – její velkou část vyhodíme, často z čistě
estetických důvodů, které si diktuje trh. Tím marníme nejen energii, ale i pracovní sílu
a prostředky vynaložené na vypěstování této produkce. A protože je trh s potravinami
globální, důsledky takového počínání dosahují daleko za hranice našeho bezprostředního
okolí.
Tento stručný průvodce objasní, proč je náš potravinový trh posedlý dokonalostí a jak to
ovlivňuje zemědělce, planetu a to, co jíme.

Fruits and vegetables that don’t fit our established norms are filtered out and avoided
in every stage of our food-system. It starts from the initial choice of varieties that are
planted, to the way they are grown, harvested, processed, packaged, transported, traded
and displayed.
Our food originates from a rich pool of diverse and constantly evolving species and
varieties. These plants are not only part of our culinary heritage but also essential for the
future of agriculture. Currently we only utilize a tiny spectrum of the varieties that still
exist and we only eat a fraction of the harvest. Much of it is wasted, often due to purely
cosmetic marketing standards. With it we also waste the energy, labor and resources that
were spent to grow the produce in the first place. Because our food system is globalized,
the way we handle food has consequences that reach far beyond our directly perceived
surroundings.
This short guide will shine some light on why our food system has become obsessed
with perfection, and how this affects our food culture, farmers and planet.

Industrializace zemědělství

The Industrialization of Agriculture

Během takzvané “Zelené revoluce”, která odstartovala v šedesátých letech dvacátého
století, se lidé snažili v oblasti zemědělství uplatňovat stejné metody a mechanismy, které
kdysi poháněly průmyslovou revoluci. Kvůli tomu se zemědělství muselo automatizovat
a vybrané kultivary (vyšlechtěné rostlinné odrůdy) se musely sjednotit.
Aby se zvýšila produktivita, vyvinuly se vysoce výnosné druhy rostlin. Dají se pěstovat
v nejrůznějších klimatických a geografických oblastech, ale jsou závislé na hnojivech,
pesticidech a zavlažování. Vysoce výnosné druhy se začaly používat celosvětově
a nahradily tisíce různorodých a tradičních odrůd, které byly zvyklé na místní podmínky.
Tento uniformní přístup k zemědělství nevyhnutelně vyústil v zánik většiny odrůd, které se
vyvíjely v průběhu staletí.
Zbývající rozmanité odrůdy se dnes skladují zmražené v mezinárodních genových
bankách nebo je udržují při životě nadšení zahradníci a drobní farmáři, z nichž mnozí žijí
v zemích globálního jihu.

During the so called ‘Green Revolution’ that began in the 1960’s, people tried to apply
the same methods and mechanisms that previously drove the industrial revolution to
agriculture. In order to do so agriculture had to become an automated process and the
cultivars (cultivated plant varieties) it used needed to become standardized.
To boost productivity, so called HYVs (High Yielding Varieties) were developed. HYVs can
be grown in a wide variety of climatic and geographic regions, but are heavily dependent
on external inputs, such as fertilizers, pesticides and irrigation. HYVs were used globally
to replace thousands of diverse, traditional, locally adapted varieties. A one-size-fits-all
approach to agriculture inadvertently led to the extinction of a majority of cultivars that
were developed over the course of history.
Today the remaining agricultural diversity is stored frozen in time at international
genebanks or is kept alive by dedicated gardeners and smallholder farms, many of them in
the global South.

Hybridy, geneticky modifikované organismy a patenty

Hybrid Seeds, GMOs and Patent Enforcement

Trhu se semeny v dnešní době dominují takzvané hybridy F1. Ty vznikají křížením dvou
různých rostlinných odrůd, které mají specifické vlastnosti - jsou veliké nebo odolné proti
plísním. Zkřížením dvou odrůd vzniká hybrid, který má ve své první generaci vynikající
vlastnosti a roste jako z vody. Následující generace ale nejsou tak stabilní a přicházejí
o výhodné vlastnosti svých předků. To znamená, že je zbytečné si uchovávat semeno
z hybridní odrůdy – to má v sobě v podstatě ochranný copyright. Farmář tak musí
kupovat semena rok co rok a stává se závislým na producentovi. Zároveň ztrácí schopnost
pěstovat si vlastní odrůdu. Hybridy se nepřizpůsobují prostředí na farmě, nevyvíjí se a jsou
jednotvárné - na rozdíl od volně rostoucích a opylovaných odrůd.
Existuje řada dalších příkladů toho, jak jsou farmáři závislí na průmyslové produkci
semen a jak tím přicházíme o rozmanitost druhů. Jedním z nich je takzvaná “terminátorská
technologie” geneticky modifikovaných rostlin, která způsobuje, že semena těchto rostlin
jsou neplodná. Dalším příkladem je tlak na dodržování patentů a právní postihy zemědělců,
kteří pěstují ze semen z předešlé sadby, jež patří korporacím.

Today the seed market is dominated by so called F1 Hybrids. These are created from two
different lines of plant cultivars that are developed for specific qualities, such as size and
pest resistance. The two lines are crossbred to create a hybrid that, in its first generation,
expresses the superior qualities of both lines and grows especially vigorously. However,
subsequent generations become unstable and lose the beneficial qualities of the first
generation. This means it is useless to save seeds from a hybrid variety - it essentially
has built in copyright protection. The farmer must repurchase the seed every year and
becomes dependent on the breeder. He also loses the ability to develop the cultivar over
time. Hybrids cannot adapt, evolve or diversify on the farm, in contrast to non-proprietary,
open pollinated varieties.
There are many other examples of how the industry makes farmers dependent on
its seeds, thereby inhibiting diversification. One is the so called ‘terminator technology’
of genetically modified plants, which renders their seeds infertile. Another is the strict
enforcement of seed patents by suing farmers who are found to have saved and regrown
corporation owned seeds.

Monokultury a monopoly

Monocultures and Monopolies

Během uplynulých desetiletí skoupilo několik velkých agrochemických společností menší
firmy se semeny, čímž ovládly celý trh. Korporace přestaly do značné míry obchodovat
s odrůdami těchto společností, a to proto, aby snížily náklady a zároveň podpořily prodej
vlastních průmyslových odrůd - spolu s chemickými hnojivy a pesticidy. V současnosti
stojí velká část potravinářského průmyslu na několika málo odrůdách, které se pěstují
v obřím rozsahu. Globální trh se semeny a pesticidy byl v roce 2013 v rukou pouhých šesti
společností (Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Monsanto a DuPont), které společně ovládaly
63 % trhu s osivem a 75 % světového trhu s pesticidy1. Některé se vzájemně slučují, aby
získaly ještě větší podíl na trhu.
Jedna z překážek, které malým společnostem znesnadňují vstup na trh, se týká
registrace odrůd – tyto procedury jsou velmi nákladné a časově náročné. Malí pěstitelé
a zemědělci, kteří chtějí pěstovat a nabízet místní, tradiční odrůdy, si jen zřídka mohou
dovolit náklady na registraci svých semen, protože se často jedná o okrajové produkty,
které nevynáší dostatek peněz na pokrytí tak vysokých výdajů.

Over the past decades a few large agrochemical corporations have bought up smaller
seed companies in order to control the market. The corporations largely discontinued
the existing seed lines of these companies in order to cut costs and to promote their own
cultivars, along with the chemical fertilizers and pesticides, which are sold by the very
same corporations. Today a large percentage of the industrial food system relies on just
a few cultivars that are planted as monocultures on a massive scale. In 2013 the global
seed and pesticide market was dominated by just six companies (Syngenta, Bayer, BASF,
DOW, Monsanto and DuPont) that, together, controlled 63% of the commercial seed
market and 75% of the global pesticide market1. Some of these companies are currently in
the process of merging with others to gain an even bigger share of the market.
One hurdle that prevents diverse plant varieties from entering the market are cultivar
registration procedures, which are very costly and time consuming. Small breeders and
farmers, who wish to plant and deal with local, traditional varieties, can rarely afford
the costs of registering their seeds, because these often are niche products that don’t
generate enough money to cover the costs.
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Obchodní normy

Trade Norms

Vlády zavedly obchodní normy, které upřesňují, jak má to které ovoce či zelenina vypadat,
aby se zjednodušil a reguloval mezinárodní obchod. Evropská unie v nedávné době
ustoupila od řady těchto norem (ovšem pro jablka, hrušky, rajčata, citrusové plody a další
stále platí 2), ale obchodníci se norem drží nebo mají svá vlastní tajná pravidla. Uplatňuje
se přísný systém kontroly kvality, podle něhož se úroda třídí. Na farmě se používají plně
automatické třídičky, které dokážou najít a vyřadit i plody s mírnými odchylkami. Ruční
nástroje pro kontrolu vzorků ovoce a zeleniny, jako jsou vzorníky barev a šablonky k měření
tvaru a velikosti, se používají v distribučních centrech. Například dokonalý květák musí
měřit 15 centimetrů v průměru a vážit 1 kilogram. Pokud se jednotlivé kusy odchýlí, bývají
odmítnuty i celé kamiony zboží. Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se vyhodí
až 20 % produkce3, většinou kvůli posklizňovému hodnocení ovoce a zeleniny a standardům
kvality, které nastavili prodejci.

In order to regulate and simplify the international trade of produce, governments have
implemented trade norms that specify exactly how a fruit or vegetable has to look. The EU
recently dropped many of these criteria (regulations for apples, pears, tomatoes, citrus
fruits and others are still in place 2), but traders and retailers still stick with the norms
or impose their own secret standards. A strict ‘quality’ control system is in place to filter
the harvest. Fully automated sorting machines are used on the farm to find and discard
even slight variations. Hand tools for checking fruit and vegetable samples, such as color
swatches and stencils to measure shape and size are used in the distribution centers.
A perfect cauliflower, for example, must measure 15 cm in diameter and weigh 1 kilogram.
Whole truckloads can be rejected if individual samples turn out to be deviant. According
to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, up to 20% of production3
is wasted mostly due to post-harvest fruit and vegetable grading caused by quality
standards set by retailers.
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Automatizace, přeprava a umělá prostředí pro růst

Automation, Transport and Artificial Growing Environments

Automatizace zemědělských procesů (setba, sklizeň, třídění a balení) funguje jen
s odrůdami velmi specifických tvarů, velikostí a vlastností. Například dlouhé tenké hranolky
se dají vykrájet jen z velkých, stejně vypadajících brambor. Rajčata musejí mít silnou
slupku, aby odolala sklizni prováděné těžkou technikou.
Protože se velká část produkce prodává po celém světě, velký vliv na to, co konkrétně
se bude pěstovat, má také logistika. Uniformní ovoce se dá efektivněji převážet, protože
se lépe vejde do obalů a lépe se skladuje. Dlouhá doba přepravy vede také k tomu, že se
pěstuje jen pár opravdu odolných odrůd.
Ovoce a zelenina se mnohdy pěstují v kontrolovaných a uměle vytvořených prostředích,
např. v hydroponickém roztoku ve skleníku (jde o pěstování rostlin bez půdy v živném
roztoku). Vliv životního prostředí - např. odlišný druh půdy nebo povětrnostní podmínky
- tu nehraje roli. Plodiny, které se rozmnožují a rostou v těchto podmínkách, se nijak dále
nevyvíjejí a nepřizpůsobují. Nejsou na ně kladeny tlaky evoluce.

The automation of agricultural processes such as planting, harvesting, processing and
packaging only works with cultivars of very specific shapes, sizes and qualities. For
example, long, skinny french fries can only be cut out of large uniform potatoes. Tomatoes
need to have a tough skin in order to cope with being harvested with heavy machinery.
With a large amount of produce being traded globally, logistics have a large influence
on what kind of produce is being grown. Uniform fruit can be transported more efficiently,
because it facilitates the use of standardized packaging and stacking methods. Long
distances of shipping also mean that only a few durable cultivars are used.
Produce is often grown in ultra-controlled artificial environments, such as hydroponic
solutions in greenhouses. The environmental effects on the growth of these plants, like
differing soil and weather conditions are taken out of the equation. Plants that are bred
and grown under these consistent conditions do not evolve and adapt anymore. They are
no longer subject to evolutionary pressures.

Hotové jídlo, sezónnost a značky

Processed Food, Blurred Seasonality and Branding

Pokles rozmanitosti v zemědělství je maskovaný obrovským nárůstem množství
zpracovaných potravin a dovozem nového exotického ovoce a zeleniny. Místo abychom
si všímali ochuzování našeho jídla, podléháme dojmu, že rozmanitost a výběr potravin
v obchodech se zvyšuje. Hotové jídlo se často vyrábí jen z malého množství surovin,
které se zpracovávají do zdánlivě nekonečně rozmanitých výrobků. Neustálá dostupnost
jakéhokoli druhu ovoce nebo zeleniny, která je možná díky pěstování ve sklenících a díky
dovozu, přispívá k představě, že kvalita výpěstků musí být předvídatelná a stále stejná.
Spotřebitelé si na tuto jednotvárnost a stálost zvykli. Od ovoce a zeleniny se očekává, že
budou jako výrobky z továrny – všechno podle jednoho vzoru. Jednotnost tvarů i barev
ovoce a zeleniny v podstatě plní stejnou funkci jako mají obchodní značky.

The rapid decline of agricultural biodiversity is masked by the enormous increase of
processed foods and imports of new exotic fruits and vegetables. Instead of recognizing
the impoverishment of our food supplies, we are given the impression of a massive
increase in the diversity and choice of the food we buy. Processed food often relies on
only a small number of species that are transformed into a seemingly infinite variety
of products. The constant availability of any type of fruit or vegetable from greenhouse
farming and food imports also contributes to the idea that the quality of produce needs to
be predictable and consistent. Consumers have become accustomed to this monotonous
stability. Fruits and vegetables are expected to be as consistent as factory made mass
products. In fact, the consistent shape and color of particular fruits and vegetables fulfill
the same purpose as the color and design of trademarks or brands.

Honba za dokonalostí

The Hunt for Perfection

Na konci průmyslového potravinového řetězce je spotřebitel. Čím dál víc se vzdalujeme
od procesů výroby jídla. Mnozí z nás už zapomněli nebo nikdy nezažili, jak vlastně ovoce
a zelenina doopravdy vypadají. Obchody a reklama silně ovlivňují naše vnímání toho, co je
dobré k jídlu a co není. K posuzování jídla používáme převážně zrak, nikoli čich a chuť. Čím
povědoměji plody vypadají, tím je pravděpodobnější, že si je koupíme. Čím víc si zákazníci
zvyknou na uniformitu, jakou vídají v supermarketech, tím víc je odlišnost odpuzuje.
A tím těžší je prodat ty kousky, které uniformitě neodpovídají. Důsledky tohoto honu za
dokonalostí ovlivňují potravní řetězec od prodejce přes obchodníka a farmáře až k pěstiteli
a zpět k zákazníkovi. Systém výroby potravin je v bludném kruhu, který způsobuje, že se
produkce stává stále jednotnější.

At the end of the industrial food chain, is the consumer. We have become increasingly
detached from the processes of food production. Many have forgotten or have
never experienced the ways fruits and vegetables can actually look. Retailers and
advertisements heavily influence our perception on what is good to eat and what is not.
We predominantly use vision rather than smell and taste to judge our food. The more
familiar a fruit or vegetable looks, the more likely we are to pick it up. The more consumers
get used to the uniformity that is presented in supermarkets the more they are repelled by
variation and the more difficult it becomes, in turn, to market fruits and vegetables that
don’t look the way we think they should. The effects of this hunt for perfection trickle down
the food chain from retailer to trader to farmer to breeder and back to the consumer. The
food system is caught in a redundant cycle that causes produce to become increasingly
more consistent.

Proč je dobré jíst „křivé” ovoce a zeleninu

Why it’s good to eat Wonky Fruits and Vegetables

Nic nemá větší vliv na proměnu naší planety než zemědělství. V závislosti na tom, jak
ho provozujeme, může být tvůrčí i ničivé. V současnosti vyhazujeme třetinu jídla, které
vyprodukujeme. Během tohoto procesu znečišťujeme řeky, způsobujeme erozi půdy,
čerpáme zdroje a snižujeme biodiverzitu.
Konzumace neobvykle vypadajícího ovoce a zeleniny může mít mnoho pozitivních
dopadů: pomáhá snížit nadprodukci potravin a jejich vyhazování. Přispívá k návratu
diverzity do zemědělství a k užívání místních odrůd. Snižuje závislost zemědělství na
vnějších zdrojích (zavlažování, hnojení a na pesticidech). Zvýhodňuje produkty místních
farem oproti produktům z dovozu a upřednostňuje se tím prodej po více kusech
oproti jednotlivě baleným kusům (ovoce i zelenina už mají své vlastní přírodní obaly).
Snižuje závislost zemědělství na vnějších vlivech typu zavlažování, hnojiv a pesticidů.
A koneckonců „křivé” ovoce a zelenina nemají o nic méně vitamínů a nechutnají o nic hůře
než jejich „dokonalé“ protějšky.

Nothing is more powerful in transforming our planet than agriculture. Depending on
how we practice agriculture, it can be a constructive or a destructive force. We currently
overproduce and globally waste one third of the food we grow. In the process we poison our
rivers, erode our soil, deplete our resources and extinguish biodiversity.
Appreciating and eating unusual looking fruits and vegetables can do real good on
many levels. It helps to reduce food waste and overproduction. It promotes the return of
diversity to agriculture and the use of regionally adapted and open pollinated varieties.
It reduces agriculture’s dependence on external inputs such as irrigation, fertilizers and
pesticides. It gives advantage to regional farms over long distance trade, and promotes
bulk sales over standardized plastic packaging (fruit and veg already has its own natural
packaging). And after all, wonky fruits and vegetables are no less nutritious or delicious
than their ‘perfect’ counterparts.

JEZTE KŘIVĚ!

EAT WONKY!

Tento text a fotografie vznikly v souvislosti s výstavou Uliho Westphala Vynikající na
venkovní galerii Artwall v Praze (4. 10. - 2. 12. 2016).

This text and image were created in connection with the exhibition Delicious by Uli
Westphal displayed at the Artwall Gallery in Prague (Oct 4 - Dec 2, 2016).

Uli Westphal je vizuální umělec z Berlína. Jeho díla se zabývají tím, jak lidé vnímají, zobrazují a přeměňují
přírodní svět. Obzvláště se zajímá o to, jak falešné dojmy a ideologie utvářejí naši představu o přírodě.
V posledních letech se zaměřoval na zobrazování a proměňování přírody ze strany potravinového průmyslu.

Uli Westphal is a visual artist based in Berlin, Germany. His works deal with the way humans perceive, depict
and transform the natural world. He is especially interested in how misconceptions and ideologies shape our
view of nature. In recent years he has focused on the portrayal and transformation of nature through the
food industries.

www.uliwestphal.de
Zachraň jídlo je skupina aktivistů, kteří rozpoutali debatu o vyhazování jídla v České republice. Iniciativa
si klade za cíl informovat, vzdělávat a nabízet řešení všem, kteří se podílí na výrobě distribuci a spotřebě
potravin. Zachraň jídlo upozorňuje na společenské, ekonomické a environmentální dopady plýtvání jídlem
a zvyšuje povědomí veřejnosti. V červnu roku 2016 spustili kampaň Jsem připraven, která propaguje prodej
a spotřebu “křivého” ovoce a zeleniny.
www.zachranjidlo.cz

www.uliwestphal.de
Zachraň jídlo (Save Food) is a group of activists that stirs up a debate about food waste in the Czech
Republic. They aim to provide information, education and solutions to all participants in the production,
distribution and consumption of food. Zachraň jídlo points out social, economic and environmental impacts
of food waste and raises public awareness. In June 2016 the group launched a campaign called Jsem
připraven (I’m Ready) promoting wonky fruits and vegetables.
www.zachranjidlo.cz/en
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A morphological chart of rejected carrots
from a field close to Prague, Czech Republic.
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Škála křivosti vyřazených mrkví,
nalezených na poli v blízkosti Prahy.
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