Dùsledky prùmyslového zemìdìlství

Snad ádné ekonomické odvìtví se nás netýká tak bezprostøednì jako právì zemìdìlství. Rozhoduje o kvalitì kadodenních potravin i èistotì øek, více ne cokoli jiného
utváøí èeskou krajinu.
Tento informaèní list shrnuje dopady prùmyslového zemìdìlství na lidské zdraví
i krajinu. Vysvìtluje, proè Hnutí DUHA prosazuje razantní reformu agrárního sektoru.
Zemìdìlství by mìlo zajiovat dostatek zdravých
potravin, pestrou krajinu pøíjemnou k ivotu
a zamìstnanost na prosperujícím venkovì.
Dnení prùmyslové hospodaøení vak pøináí opak: potraviny obsahují rizikové pesticidy
i dalí chemické látky, na pole se sypou tuny agrochemikálií, z krajiny zmizela zeleò, zvíøata jsou
týrána ve velkochovech, vesnice pøicházejí
o pracovní místa a vylidòují se. To ve za miliardy korun z kapes daòových poplatníkù. Pøeprava potravin na velké vzdálenosti navíc zpùsobuje zbyteèné zneèitìní.
Pøedevím BSE vyvolala mezi evropskými zákazníky, ale také v médiích a politických pièkách, slovy deníku Financial Times, náladu revolty proti intenzivnímu zemìdìlství [1]. Dalí
skandály a obavy z rizikových látek, jako jsou
pesticidy, antibiotika a dusiènany, k panice pøispívají. Jídlo pøedstavuje hlavní zdroj kontaminace lidského tìla cizorodými látkami [2]. Rapidnì proto roste poptávka po produkci ekologického zemìdìlství [3]. Právì debata o kvalitì
a bezpeènosti potravin, která v posledních letech získává na síle, pøedstavuje nový a moná
rozhodující prvek v diskusi o agrární politice
v Evropì [4].
Pesticidy
Nejvýraznìjím rysem prùmyslového zemìdìlství je závislost na chemikáliích. Rostoucí spo-

tøeba ji paradoxnì jetì zhoruje: vysoké dávky
umìlých hnojiv rostliny oslabují, take je snadnìji napadají kùdci, co vynucuje vìtí postøiky
pesticidy  a spirála se roztáèí.
Neustále vznikají nové typy pesticidù urèených k nièení hub, plísní a rostlin nebo k zabíjení
roztoèù, hmyzu èi savcù. Pøitom postøiky nejsou
pøíli úèinné. Pøestoe od druhé svìtové války
vzrostla spotøeba insekticidù (pesticidù hubících
hmyz) desetinásobnì, ztráty zpùsobené hmyzem se zvýily ze 7 % na 13 % [5].
Pouívání pesticidù se samozøejmì nevyhne
rizikùm. Akutní otravy zpùsobují asi 20 000 úmrtí roènì [5]. Vìtinou postihují zemìdìlské dìlníky v rozvojových zemích. Øada chemických
postøikù mùe rovnì pokozovat nervovou soustavu, nìkteré jsou rakovinotvorné [6]. V roce
1999 pøijala Evropská unie novou legislativu,
která zakazuje, aby dìtské výivy obsahovaly
jakékoli mìøitelné mnoství pesticidù.
Èeská spotøeba pesticidù se oproti masovému plýtvání v 80. letech sníila asi na polovinu [7]. Je mení ne ve vìtinì zemí EU  v Nìmecku na hektar pøipadá bezmála trojnásobnì
více tìchto toxických látek [8]. Pøesto vak èiní
alarmujících 1,4 kg/ha. V posledních letech navíc dávky opìt rostou, do roku 2000 se ve srovnání s rokem 1993 zvýily o 19 %. Nasazení je
nìkdy skuteènì intenzivní, napøíklad vinná réva
dostává bìhem jediné sezóny a 12 postøikù
[7].
Pesticidy naruující úèinek hormonù
V posledních letech vìdci zjistili, e nìkteré
pesticidy naruují úèinek hormonù, které nejen
øídí øadu dùleitých pochodù v tìle, ale hlavnì
hrají klíèovou roli pøi vývoji lidského zárodku.
Lékaøi se obávají, e právì tyto látky jsou pøíèinou nìkterých varujících zdravotních trendù, pøedevím rapidnì se sniujícího mnoství spermií

[9] [10]. Statistická analýza ukázala, e kvalita
lidského spermatu bìhem posledních pìti desetiletí klesla asi o 40 % [11] [12]. Stejnému dùvodu se pøipisuje také rychle rostoucí poèet pøípadù rakoviny varlat [13] a prsu [14] i nìkterých
vývojových poruch u muù i en [15].
Prùzkum mezi èleny dánského sdruení ekologických zemìdìlcù zjistil, e ve srovnání s rùznými skupinami dìlníkù mají v prùmìru podstatnì více spermií [16]. Tìm sedlákùm, kteøí navíc
alespoò ètvrtinu svého jídla vaøí z biopotravin,
byla namìøena o 43 % vyí koncentrace spermatu ne skupinì muù reprezentujících bìnou populaci [17].
Èeské zemìdìlství roènì spotøebuje statisíce kilogramù tìchto tzv. endokrinnì (hormonální soustava se také nazývá endokrinní) disruptivních látek. V roce 2000 bylo napøíklad na
kukuøici pouito 137 000 kilogramù atrazinu,
v sadech 176 kilogramù endosulfanu, na vinicích 1 200 kilogramù vinclozolinu [18]. Nikoli náhodou jsou tyto látky nacházeny pøi kontrolách
kontaminace potravin. V roce 1998 zaznamenaly mimo jiné vinclozolin, chloropyrifos, endosulfan a dicofol [19].
Znepokojující je, e tyto pesticidy mohou úèinek hormonù naruovat pøi nesrovnatelnì niích dávkách, ne jaké se doposud povaovaly
za kodlivé. Tento jev je doposud jen málo prozkoumaný, ale zdravotní pokození laboratorních
zvíøat pøi velmi nízké koncentraci u byla zaznamenána u vinclozolinu [20], atrazinu [21], endosulfanu [22] i dalích.
Prùmyslová hnojiva
Také spotøeba prùmyslových hnojiv v èeském
zemìdìlství klesala u od roku 1985  a nyní
zase roste [7]. Mnoství pouitých dusíkatých
hnojiv je oproti roku 1990 nií o tøetinu, avak
v letech 1993-2000 se zvýilo o 48 % [7].1 Na
kadý hektar nyní pøipadá 59 kilogramù [7].
Právì dusíkatá hnojiva jsou dùleitým zdrojem dusiènanù v potravinách, pøedevím zeleninì, a pitné vodì. Dusiènany v tìle spoutìjí øetìz chemických reakcí, které vedou ke vzniku
dusitanù a nitrosaminù. Na dusitany jsou zvlátì citlivé malé dìti. Vìtí mnoství jim mùe pøivodit tzv. dusiènanovou cyanózu (modrání kojencù), která nìkdy konèí i smrtí. Nitrosaminy
se pokládají za rakovinotvorné.
Ekologické zneèitìní není hlavním zdrojem
dusiènanù  zdaleka nejvíce se jich do tìla do1

stává vinou patného výbìru jídla, pøedevím
z uzenin. Ale ani pøíspìvek prùmyslového zemìdìlství není zanedbatelný. Platí to pøedevím
v nízkém vìku. Kdyby èeské dìti v kategorii 4-6
let mìly takovou skladbu potravin, jakou doporuèují odborníci na výivu, budou jen z tohoto
zdroje vystaveny 95 % pøijatelné dávky dusiènanù a hranici únosného mnoství dusitanù dokonce o 30 % pøekroèí [23].
Zemìdìlství také pøedstavuje nejdùleitìjí
zdroj zneèitìní potokù a øek dusíkem [7]. Toté
platí pro podzemní vodu. Pøes 16 % tzv. mìlkých vrtù a 13 % pramenù pøekraèuje normu pro
maximální obsah dusiènanù v pitné vodì [24].
Potravinové skandály
Prùmyslové zemìdìlství vzdaluje spotøebitele od
zemìdìlcù. Výroba potravin se stává anonymním procesem, nad kterým zákazníci nemají kontrolu. Nemohou zjistit, co se s jejich jídlem dìje
pøed tím, ne jej dostanou na stùl. Právì proto
se bìnou praxí mohlo stát krmení dobytka rozemletým masem a kostmi (masokostní mouèka) èi silné postøiky pesticidy. Masová produkce, soustøedìná na velké farmy, v továrních
velkochovech i prùmyslovém zpracování, a dálková pøeprava sniují preciznost a pozornost,
kterou výrobci zboí vìnují.
Obavy zákazníkù z prùmyslového zemìdìlství jetì posílila série potravinových skandálù,
které v Evropì bìhem nìkolika posledních let
probìhly. Pozornost vyvolala BSE a ilegální pouívání zakázaných pesticidù v Rakousku, zamoøení belgických kuøat dioxiny, nepovolené krmení antibiotiky, opakované kontaminace
bakteriemi i dalí.
Tyto pøípady se neobejdou bez váných dùsledkù. Kontaminace drùbeího krmiva dioxiny a polychlorovanými bifenyly (PCB) v létì
1999 zpùsobí podle kalkulace belgických vìdcù v nejlepím pøípadì 40 pøípadù rakoviny 
v pøípadì nejhorím to mùe být a 8 000 [25].
Poèet obìtí Creutzfeldt-Jakobovy choroby
v dùsledku BSE se pøedbìnì odhaduje na
sto a milión [26].
Krajina a pøíroda
Zemìdìlství bìhem posledních nìkolika desítek let úplnì zmìnilo tváø èeské krajiny. Zmizela
pestrá mozaika mezí, remízkù, luk, meandrujících potokù, osamocených stromù, sadù a strání,

Relativní zmìny spotøeby pochopitelnì nelze sèítat, protoe jsou poèítány z odliných základù: tøetina pøedstavuje
pokles oproti spotøebì z roku 1990, 48 % nárùst ve srovnání s rokem 1993.
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která zajiovala ekologickou stabilitu i poskytovala útoèitì øadì druhù rostlin a ivoèichù.
Dokonce i kdysi obyèejné plevely a bìní
polní ptáci se proto øadí mezi ohroené druhy.
Koukol polní, pøed pár desítkami let typická rostlina bezmála kadého obilného pole, je u nás
dnes oficiálnì klasifikován jako kriticky ohroený a vyskytuje se na posledních nìkolika místech [27]. V roce 1935 u nás napoèítali 6 miliónù
koroptví, dnes zbývá pouhých nìkolik desítek
tisíc [28]. Právì druhy ijící v zemìdìlské krajinì se dnes v Evropì øadí mezi nejvíce ubývající
skupiny ptákù. Tøetina z vyhynulých motýlù doplatila  úplnì èi èásteènì  právì na zemìdìlství [29].
Ovem prùmyslové zemìdìlství pokozuje
významné biotopy také jinak ne rozoráním. Pesticidy úèinnì vybíjejí rostliny, hmyz a tedy i ptáky,
kteøí se jimi iví. Umìlá hnojiva spoleènì se splaky jsou pøedevím v rybnících pøíèinou takzvané
eutrofizace: nadbytku ivin, který zpùsobuje pøemnoení øas a sinic, hnití vody a nedostatek kyslíku [30]. Z 10 èeských pøírodních rezervací, které byly klasifikovány jako mokøady mezinárodního
významu a proto je chrání tzv. Ramsarská konvence, ohrouje eutrofizace ètyøi [31].
Orná pùda se u nás rozkládá na 72 % zemìdìlských pozemkù [7]. Krajina má tedy velmi
málo luk a pastvin. V zemích Evropské unie èiní
podíl oraných polí pouze 60 % [7]. Bìhem devadesátých let se situace ponìkud zlepila  jetì
v roce 1990 tento podíl èinil 75 % , velkých lánù
ale paradoxnì ubývá hlavnì tam, kde jich je
beztak málo, nikoli v silnì obhospodaøovaných
níinách [7].
Zemìdìlská krajina také pøichází o svùj rekreaèní význam. Vinou rozorání cest a ruení
pìin se s výjimkou runých silnic stává prakticky neprùchodnou. Prùzkum katastru obce
Chýnì, typické vesnice na sever od Prahy, odhalil, e délka polních cest se zde za posledních 50 let zkrátila na dvacetinu [32]. Pøemnoení sinic a øas v dùsledku eutrofizace (tzv. vodní
kvìt) zpùsobuje zamoøení rybníkù èi pøehradních
nádrí toxickými èi alergenními látkami, které
brání koupání [30].
Eroze a povodnì
iré lány, ze kterých zmizely pøirozené bariéry
zelenì, pøispívají také k erozi pùdy. Voda z nich
snadnìji odnáí ornici. Do kategorií ploch ohroených, silnì ohroených nebo nejohroenìjích vodní erozí spadá 42 % zemìdìlských
pozemkù [7].

Ze stejného dùvodu pøispívá prùmyslové zemìdìlství také k povodním. Voda, kterou nemá
co zachytit, snadno odtéká z polí a rychle proudí
vybetonovanými koryty narovnaných potokù.
Protoe byly rozorány rozsáhlé øíèní nivy s loukami, nemá se voda kam rozlévat. Rozsáhlá plocha meandrù, luních lesù, luk a tùní v chránìné krajinné oblasti podél Odry nad Ostravou
zachytila bìhem záplav v èervenci 1997 celkem
89 miliónù m3 vody a zmenila povodòovou vlnu
ve mìstì o 100 kubíkù za sekundu [33]. Bìhem
dvacátého století se celková délka èeských potokù a øek zmenila o tøetinu [28].
Týrání zvíøat
Vìtina hospodáøských zvíøat ije v nelidských
podmínkách velkochovù. Asi 80 % èeských slepic stráví celý ivot se 4-5 dalími v kleci
o celkových rozmìrech 50x50 centimetrù, kterou svými tìly prakticky vyplòují [34]. Klece jsou
umístìny v øadách nad sebou. Stresovaná
a nudící se drùbe, která se prakticky nemùe
pohnout, na sebe navzájem útoèí. Aby se ptáci
neporanili, musí jim v mládí zastøihnout zobák 
bolest po tomto zákroku mohou pociovat a do
smrti. Drátìná podlaha navíc zraòuje nohy.
Brojleøi zase ijí v obrovské, umìle osvìtlené
hale bez oken. Pìt a sto tisíc kuøat je namaèkaných po 16-20 na ètvereèním metru, take pøes
sebe musí pøelézat, aby se vùbec dostala ke krmení nebo vodì [35]. Pùsobí si poranìní, zánìty, puchýøe a vøedy [36].
Chovné prasnice dobu pøed porodem a bìhem kojení tráví v tìsném kovovém boxu, kde si
mohou pouze lehnout a vstát (výrobci nabízejí
i boxy nastavitelné podle délky zvíøete). Nemohou se èistit a leí ve vlastních výkalech, co
zpùsobuje zánìty vemene. Selata se èasto podchladí, protoe pøi sání leí na studené rotové
podlaze [37]. Na jedno prase ve výkrmu pøipadá
0,6-0,7 m2 prostoru v temné hale s rotovou podlahou, pod kterou leí septik [34].
Velkochovy komplikují ivot také lidem v okolních obcích. Bývají zdrojem silného zneèitìní
èpavkem, který vedle zápachu také zpùsobuje
zdravotní obtíe obyvatelùm trpícím astmatem
[35]. Zejména v okolí drùbeáren se ve vzduchu
vyskytuje mnoství prachu a bakterií  na Domalicku zaznamenali nárùst poètu alergií na
plísnì a roztoèe a o 20 % [35]. Prostøedí továren na maso je ideální pro rozvoj bakterií a dalích mikroorganismù. Zvíøata èasto dostávají
rùzné stimulátory èi léèiva a zbytky tìchto chemických látek kontaminují maso [38].
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Venkov a ekonomika
V dùsledku intenzivního hospodaøení i krize
v agrárním sektoru rapidnì ubývá pracovních
míst v zemìdìlství. Pouze bìhem roku 2000
z nìj odelo 13 % lidí  poèet zamìstnancù se
sníil o 25 000 [39].
Nejde vak o ádnou èeskou zvlátnost. Podobné trendy jsou i jinde v Evropì èi v zámoøí.
Tøeba v sousedním Rakousku poèet pracovníkù v zemìdìlství v letech 1970-1999 poklesl
z 550 000 na 230 000 [40].
Spolu s pracovními místy se z venkova ztrácí
ekonomická a sociální stabilita. Dùleité sluby
se soustøeïují ve mìstech, na vesnicích se uzavírají poty, koly i obchody. Sí veøejné dopravy
nedokáe kvalitnì pokrýt potøeby cestujících,
v nìkterých regionech se nadále zhoruje. Hrozí rovnì uzavírání místních eleznic. Není proto snadné zde bydlet a lidé odcházejí.
Vláda a úøady paradoxnì vìnují malou pozornost perspektivním sektorùm, které by mohly rozvoji venkova pomoci  ekologickému zemìdìlství, obnovitelným zdrojùm energie,
agroturistice.
Dotace
V roce 2000 podpoøili daòoví poplatníci zemìdìlství 8,5 miliardami korun [39]. Èást je urèena
na programy, které mají alespoò èásteènì zmírnit ekologické dopady prùmyslového hospodaøení. Zároveò ale stát utrácí velké èástky na zvýení právì té produkce, která tyto kody
zpùsobuje. Tøeba zvýení chovu skotu dotoval
témìø 470 milióny korun [39]  pokud ovem
nezapoèítáváme pøíspìvky, které mají zemìdìlce stimulovat, aby dobytek vyhánìli na pastvu.
Velké subvence na prùmyslové zemìdìlství
pøestávají být pro státní rozpoèty vyspìlých zemí
finanènì únosné. Evropská unie na zemìdìlské
dotace v roce 2000 utratila 42 miliard eur, témìø
48 % svého rozpoètu [41]. Nespokojenost zákazníkù s rizikovými potravinami a neschopnost
státu unést takové náklady patøí mezi hlavní pøíèiny diskusí o rozsáhlých zmìnách Spoleèné
zemìdìlské politiky EU (CAP). Podpora produkce pøitom není nezbytná pro odvrácení hladu:
naopak, EU i zbytek svìta èelí znaèným pøebytkùm potravin, které se jen velmi obtínì uplatòují na trhu.
Nedostatek prostøedkù na vìtí dotace paradoxnì ponìkud zmenuje ekologické dopady
èeského agrárního sektoru. Domácí zemìdìlci
napøíklad nemají peníze na vìtí spotøebu agro-4-

chemikálií. Proto ve vìtinì zemí EU na pole
sypou více pesticidù i prùmyslových hnojiv ne
u nás [8]. Prùmìrný Holanïan je vystaven dávkám nervovì toxických pesticidù, které estinásobnì pøekraèují bezpeènostní limity platné
v USA [42]. Plocha luk a pastvin v unii se v letech 1990-19998 zmenila o 4 % [43], zatímco
u nás jich 14 % pøibylo [7]. Roste také intenzita
zemìdìlství: na zaèátku devadesátých let byla
v EU ètyøi prasata z deseti chována na farmách
s 50 nebo více kusy, v roce 1997 to u bylo 90 %
zvíøat [43].
Oèekává se, e pokud nedojde k razantní
reformì CAP a domácí zemìdìlci budou dostávat podobnou podporu jako ostatní, co je ovem
pøedmìtem ostrých sporù a vyjednávání mezi
EU a kandidátskými zemìmi, situace se oproti
dneku jetì razantnì zhorí.
Dovoz potravin
Dovoz zboí na velké vzdálenosti se stal neodmyslitelnou souèástí prùmyslového zemìdìlství,
roste  a je stále významnìjím zdrojem èasto
zbyteèného zneèitìní. Na objemu kamionové
dopravy se potraviny podílejí øádovì desítkami
procent. Ovoce a zelenina dnes se 13 % pøedstavují nejvýznamnìjí poloku letecké pøepravy nákladù [44].
Kamióny pøepravují pøes Alpy nìmecká a nizozemská prasata do Itálie, kde z nich vyrábìjí
unku, kterou jiné nákladní automobily posléze
opìt pøeváejí po horských silnicích zpìt do obchodù v Nìmecku a Nizozemsku [45]. Jednotlivé ingredience bìné sklenice jahodového jogurtu nacestují dohromady i 8 000 kilometrù [46].
Dovoz jihoafrických jablek do Evropy zpùsobuje ve srovnání s ovocem od domácích pìstitelù 600násobnì vìtí emise zdraví kodlivých
oxidù dusíku [47]. Na kadý kilogram kiwi importovaného z Nového Zélandu pøipadá 5 kg
oxidu uhlièitého [47]. V èeské ekonomice je doprava jediným významným sektorem, kde stoupá zneèitìní  produkce oxidu uhlièitého, hlavního zdroje globálních zmìn klimatu, bìhem 90.
let vzrostla o 42 %, zatímco v prùmyslu i energetice výraznì klesala [7]. OECD odhaduje, e
rùst mezinárodní pøepravy zboí v období 19922004 pøekroèí 70 % [48].
Hypermarkety
Stále vìtí podíl na trhu získávají hypermarkety budované na okraji mìst na úkor klasických
meních obchodù, rozesetých v jednotlivých

ètvrtích. Tento trend nutí lidi jezdit na nákup
autem a komplikuje tak snahu radnic o sníení
provozu a zneèitìní. Podle urbanistù z brnìnského magistrátu tím zpùsobuje pøesun lidí
za obchody. Pøitom platí, e obchod má jít za
zákazníkem, nikoliv zákazník za obchodem
[49].
Odhaduje se, e dvì nákupní centra právì v Brnì zvýí dopravu na okolních silnicích
o 8 000 automobilù dennì [49]. V Olomouci
jediný supermarket rozmnoí provoz na pøístu-

pové komunikaci o více ne 2 000 vozù za den
[50].
Hypermarkety zároveò z mìst vytlaèují malé
obchody, které je oivují a patøí mezi hlavní prvky místní ekonomiky. Ve Velké Británii na kadý
nový hypermarket pøipadá v prùmìru pøes 270
ztracených pracovních míst [44]. Hlavními hráèi
na èeském trhu nejsou pouze nadnárodní spoleènosti, ale také Svaz èeských a moravských
spotøebních drustev, který se k budování velkých obchodních center rovnì pøipojuje [51].
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