
JDE TO I JINAK
K uživení  lidstva nepotřebujeme průmyslový potravinový systém 
založený na použití jedů či sofistikovaných biotechnologií, 
ale naopak systém ohleduplný k přírodě a lidem, 
založený na solidaritě a udržitelnosti v místních podmínkách.

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření příznivější 
k životnímu prostředí ve srovnáni s postupy převládající 
zemědělské produkce.

Je definováno zákonem a kontrolováno státem.

Jeho produktem jsou biopotraviny pocházející od sedláků, kteří 
se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a 
pesticidů.

Leták vydala PRO-BIO LIGA v roce 2014.

Vytištění letáku finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci projektu 
Informování veřejnosti o biopotravinách a ekologickém zemědělství.

VÍCE INFORMACÍ O UVEDENÝCH TÉMATECH NA: 

www.biospotrebitel.cz/pesticidy

PESTICIDY OHROŽUJÍ ZDRAVÍ 
Lidé, kteří s těmito látkami přímo zacházejí, jsou ohroženi jejich 
toxicitou v podobě otrav, kožních či nervových onemocnění. 
Týká se to zejména zemědělců, ale i lidí žijících na venkově. 

Ohroženi jsou všichni lidé, kteří dlouhodobě konzumují potraviny 
obsahující rezidua pesticidů. Nejcitlivější jsou malé děti, kojenci, 
těhotné ženy a starší lidé.

Nejčastější onemocnění spojovaná s účinky pesticidů: 
narušení nervové nebo hormonální soustavy, nádorová 
onemocnění, vrozené vývojové vady, narušení plodnosti, 
alergie, poškozená imunita, Parkinsonova choroba atd.

CO MOHU DĚLAT?

EKOLOGICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ

ONEMOCNĚNÍ
Omezit riziko 

přímého kontaktu,
např. přestat používat 

pesticidy na své zahradě

Hledat cesty 
k potravinové 

suverenitě

Podporovat 
iniciativy na rozvoj 

ekologického zemědělství

Nakupovat potraviny 
neošetřené pesticidy, 

nejlépe přímo 
u známého zemědělce

U některých druhů 
ovoce a zeleniny 

pomůže odstranění slupky

Čerstvé ovoce a zelenina
jsou základem zdravého jídelníčku,

ale co když tyto zdravé potraviny

obsahují kromě vitamínů a minerálů

i něco nečekaného? 

OVOCE, ZELENINA,

PESTICIDY

http://www.biospotrebitel.cz/pesticidy
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VYUŽITÍ PESTICIDŮ V ČR
Za rok se v ČR použije na 1 ha zemědělské půdy průměrně 1,7 kg 
pesticidů. V rámci Evropy jde o relativně nízkou spotřebu, která 
ovšem dlouhodobě roste.

PESTICIDY

JABLKA: JEDEN PŘÍKLAD ZA VŠECHNY
Jablka jsou běžně ošetřována až 20 postřiky za rok.

vzorků jablek testovaných státní inspekcí v roce 2013
obsahovalo rezidua pesticidů.
Hodnoty nepřesáhly stanovené limity.*
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PŘÍPAD GLYFOSÁT
Glyfosát je herbicid a také účinná látka postřiku RoundUp. 
Užívá se jak v zemědělství, tak v zahradnictví a zahrádkářství. 
V ČR se ho spotřebuje 900 tun ročně, to je 1/6 spotřeby všech 
pesticidů. 

Rezidua glyfosátu se akumulují ve spodních vodách a stopová 
množství se dostávají do pitné vody. 
Odborníci jeho rozšíření spojují s nárůstem chronických 
zdravotních problémů: srdečními onemocněními, 
poruchami plodu a neplodností, nádorových onemocnění nebo 
Alzheimerovou chorobou.

900TUN V ČR ZA ROK

v

NEPŘÍJEMNÁ  REALITA 
Potraviny obsahují velmi často tzv. rezidua, 
„zbytky“ z přípravků používaných v zemědělství.

Každý pesticid před uvedením na trh projde řadou testů vlivu 
na přírodu i člověka a legislativa určuje maximální povolené 
množství pesticidů v potravinách.

Vědci varují před tzv. koktejlovým efektem, vzájemným 
působení širokého spektra pesticidů na člověka i přírodu.

Až v 80% ovoce a zeleniny se nachází rezidua pesticidů. 
I když jsou jejich hodnoty pod stanoveným limitem,
není vyloučen dopad jejich společného působení v naší stravě.

Jen v 0,5% případů narazíte v obchodě na potraviny s 
nadlimitním množstvím cizorodých látek.

Jsou látky používané na ochranu rostlin proti škůdcům                      
a chorobám.

Používají se hlavně v zemědělství, ale i v zahradách                      
a na veřejných prostranstvích.

Na polích zasahují kromě škůdců i další organismy.

Jejich rezidua se vyskytují v půdě, vzduchu i ve vodě, 
kde působí rozsáhlé škody.

REZIDUA

KOKTEJLOVÝ EFEKT

ŠPATNÁ ZPRÁVA 

DOBRÁ ZPRÁVA

TESTY

NÁLEZY REZIDUÍ V OVOCI A ZELENINĚ
evidované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
v roce 2013. Hodnoty nepřesahují povolené limity, 
ale 77% vzorků obsahuje více než jeden druh rezidua.*
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Zdroj: MŽP

*Zdroje: SZPI, MZe


