Hnutí DUHA je přesvědčeno, že česká veřejnost může žít ve zdravějším a čistějším prostředí. Navrhuje proto řešení ekologických
problémů, která přinesou konkrétní prospěch
každému. Úspěšně prosazuje praktická opatření, která omezí znečištění a produkci odpadů, umožní chránit přírodní bohatství, zachovat
pestrou krajinu, snížit kontaminaci potravin
i vody toxickými látkami či předejít globálním
změnám podnebí. Důraz klade i na ekonomickou a sociální stránku věci. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, přípravu zákonů,
kontrolu průmyslových firem, rady zákazníkům
a domácnostem, výzkum, vzdělávání, právní
kroky či spolupráci s obcemi. Působíme na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Jsme českým zástupcem největšího světového sdružení
ekologických organizací – Friends of the Earth
International.

Biopotraviny
u vás doma

Kontakt
Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno
e-mail: centrum@hnutiduha.cz
telefon: 545 214 431
fax: 545 214 429
www.hnutiduha.cz
číslo účtu: 1348492389/0800

Podpořte Hnutí DUHA. Hnutí DUHA prosazuje zákony i další opatření, které snižují ekologická rizika a znečištění. Naše práce se
neobejde bez pomoci lidí, jako jste Vy: více
na www.hnutiduha.cz/podpora.

S

kandály s BSE či ilegálními pesticidy, salmonelou i bakteriemi,
epidemie slintavky a kulhavky či zamoření belgických kuřat dioxiny
podkopaly důvěru zákazníků v průmyslové zemědělství. Velkoprodukce způsobuje kontaminaci potravin, ničí krajinu, vylidňuje venkov a plýtvá
státními dotacemi. Opět u nás roste spotřeba pesticidů i umělých hnojiv.
Hnutí DUHA připravilo několik snadných tipů, jak se riziku vyhnout.
Průmyslové zemědělství
V českém zemědělství se každoročně používají statisíce kilogramů atrazinu a dalších pesticidů, které podle zjištění vědců
narušují funkci hormonů a mohou způsobit vývojové vady
u malých dětí nebo plodu v těle matky. Řada z nich je třeba
v Německu nebo Švédsku už dávno zakázána.

Tipy pro vaši domácnost
Vybírejte takzvané biopotraviny – výrobky ekologického zemědělství. Také na našem trhu se už začínají řadit mezi běžné
zboží. Ekologické hospodaření musí splňovat přísná, státem
kontrolovaná pravidla: například nesmí používat syntetické pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifikované plodiny a musí
respektovat potřeby zvířat. Biopotraviny také obsahuje méně
dusičnanů a dusitanů. Poznáte jej podle oficiálního loga, tzv.
zelené zebry. Řada obchodů v mnoha městech se na biopotraviny specializuje. Podrobné informace o nabídce naleznete
na www.pro-bio.cz a na www.biohovezi.cz.

Dávka dusitanů, kterou obsahují potraviny prodávané na našem trhu v doporučené skladbě pro čtyř- až šestileté děti, přesahuje únosné množství o 30 procent.
Za posledních pět desetiletí z naší krajiny zmizely 4000 kilometrů stromořadí či alejí a 2000 čtverečních kilometrů mezí.
Délka našich potoků a řek se během dvacátého století snížila
o třetinu: narovnanými či vybetonovanými koryty se s větší silou a rychleji řítí povodně.

Požadujte v obchodě informace. Zeptejte se prodavače, které
pesticidy byly při ošetřování použity. Pokud to nevědí, požádejte, aby se dotázali svého dodavatele či výrobce.

Kdysi běžná polní zvířata a rostliny, třeba koroptev a koukol,
jsou na seznamu ohrožených druhů.

Hnutí DUHA provedlo průzkum řady českých výrobců potravin
a zjišovalo, nakolik chrání své zákazníky před rizikovými pesticidy: přečtěte si výsledky na www.hnutiduha.cz/aktivity/
zemedelstvi/vyzkum.html.

Zvířata jsou týrána v nelidských podmínkách průmyslových velkochovů: například na každou slepici připadá celý život plocha
odpovídající čtvrtce papíru.

Nakupujte místní potraviny a na tržišti. Ušetříte tím dálkovou
přepravu kamiony i exhalace, které způsobuje. A hlavně – víte,
od koho nakupujete.
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