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Od roku 1950 sa celosvetová populácia zdvojnásobila, ale plocha 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá má populáciu uživiť, narástla len o 10 %. Existuje 
obrovský tlak na to, aby pôda prinášala veľké množstvo potravy pri nízkych 
nákladoch. Táto pôda sa pritom stále viac znehodnocuje, keďže z nej pri pestovaní 
ubúdajú živiny. Veľké komerčné poľnohospodárske systémy sa naďalej spoliehajú 
na krátkodobé riešenie pomocou externých vstupov – hnojív a pesticídov. 

V 50. rokoch 19. storočia sa syntetické pesticídy začali v priemyselnom 
poľnohospodárstve všeobecne používať po celom svete. Časom, v dôsledku 
rozšíreného a opakovaného používania alebo dlhej doby odbúravania, sa mnohé 
z týchto látok začali v našom životnom prostredí vyskytovať vo veľmi vysokej miere. 
Existujú prípady, keď je doba odbúravania až taká dlhá, že niektoré látky, ktoré 
boli zakázané už pred niekoľkými desaťročiami, vrátane DDT a jeho vedľajších 
produktov, sa dnes bežne nachádzajú v životnom prostredí.

Za posledných 30 rokov sa výskum vplyvu pesticídov exponenciálne zvýšil, čo je 
reakciou na dlhú dobu odbúravania a potenciálne riziká pre voľne žijúce živočíchy 
(Köhler a Triebskorn, 2013). Dnes je jasné, že tieto účinky majú obrovské dôsledky 
a je ich mnoho. Za rovnaké obdobie rýchlo expandoval aj vedecký výskum účinkov 
pesticídov na ľudské zdravie a mechanizmov ich účinku. Štúdie odhalili štatistické 
súvislosti medzi vystavením organizmu pesticídom a zvýšeným rizikom vrodených 
vývojových chýb, neurologických a imunitných ochorení a niektorých druhov 
rakoviny.

Dokázať však s konečnou platnosťou, že vystavenie organizmu určitým pesticídom 
spôsobuje ochorenie alebo inak na človeka vplýva, predstavuje veľkú výzvu. 
V populácii neexistujú žiadne skupiny ľudí, ktoré by vôbec neboli vystavené 
pesticídom. Väčšina chorôb má zároveň mnoho príčin, preto je posúdenie vplyvu 
na verejné zdravie značne zložité (Meyer-Baron et al., 2015). Navyše, väčšinou 
sú ľudia v každodennom živote vystavení komplexným a neustále sa meniacim 
zmesiam chemických látok, nielen pesticídom, a to prostredníctvom rôznych ciest. 
Pesticídy ďalej prispievajú k tejto toxickej záťaži.

1. Zhrnutie
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1.1. Silné vystavenie 
organizmu pesticídom alebo 
ohrozenosť určitých skupín 
obyvateľstva

Ľudia sú všeobecne vystavení zmesi pesticídov, ktoré 
sa k nim dostávajú prostredníctvom každodenne 
konzumovanej potravy. V poľnohospodárskych 
oblastiach, kde sa používajú pesticídy, sa tieto látky 
dostávajú do ovzdušia, znečisťujú pôdu a vodné 
toky. Navyše, v niektorých prípadoch sú systematicky 
absorbované necieľovými druhmi rastlín. V mestách 
sú ľudia aj vďaka postrekom v rekreačných 
oblastiach vystavení zmesi chemických látok. 
Každodenné používanie rôznych látok proti škodcom 
v domácnostiach môže takisto znečistiť obydlia 
a záhrady. 

Skupiny obyvateľstva, ktoré sú vo vysokej miere 
vystavené pesticídom alebo sú nimi ohrozené: 

• Poľnohospodári a pracovníci vykonávajúci postrek 
pesticídmi najmä v skleníkoch sú vystavení vysokej 
miere chemikálií v práci. Jasne to preukázali 
zistené hladiny chemických látok v krvi a vlasoch 
týchto pracovníkov.

• Nenarodené a malé deti. Keď sú ženy vystavené 
pesticídom počas tehotenstva, niektoré 
z týchto chemických látok prechádzajú priamo 
do vyvíjajúceho sa dieťaťa v maternici. Počas 
vývoja je plod obzvlášť citlivý na toxické vplyvy 
pesticídov. Malé deti sú všeobecne náchylnejšie 
než dospelí, keďže sú viac vystavené pôsobeniu 
týchto látok. Batoľatá a  malé deti sa častejšie 
dotýkajú povrchov v domácnosti a kladú si prsty 
a ruky do úst. Okrem toho, rozmery detského 
tela sú oveľa menšie ako u dospelých a ich 
metabolizmus dokáže spracovať menej toxických 
látok.

1.2. Rozsiahle dôsledky 
na zdravie
Medzi negatívne dôsledky  na zdravie detí 
vystavených zvýšeným hladinám pesticídov 
v maternici patrí oneskorený vývoj poznávacích 
schopností, účinky na správanie a vrodené chyby. 
Existuje aj značná korelácia medzi vystavením detí 
pesticídom a výskytom leukémie u nich. Štúdie 
dali do súvislosti aj vyššiu úroveň vystavenia 
organizmu pesticídom so zvýšeným výskytom 
niektorých typov rakoviny (prostaty, pľúc, atď.) 
a neurodegeneratívnych ochorení ako Parkinsonova 
a Alzheimerova choroba. Existuje aj dôkaz, podľa 
ktorého niektoré pesticídy môžu narušiť normálnu 
funkciu endokrinného a imunitného systému v tele. 
Zatiaľ čo mechanizmy týchto vplyvov nie sú celkom 
objasnené, je zrejmé, že v niektorých prípadoch môžu 
byť narušené funkcie enzýmov a dôležité signalizačné 
mechanizmy na bunkovej úrovni. Aj štúdie využívajúce 
metódy založené na výskume DNA naznačujú, že 
niektoré chemické látky narúšajú génovú expresiu 
a prostredníctvom epigenetickej dedičnosti sa to 
môže preniesť aj na ďalšie generácie, ktoré nebudú 
vystavené pesticídom. To znamená, že negatívne 
dôsledky používania pesticídov môžu byť dlhodobé, 
a to aj po zakázaní používania danej látky.

Táto správa sa zaoberá expandujúcim výskumom, 
ktorý sa týka známych ako aj domnelých účinkov 
pesticídov na ľudské zdravie. Zhromažďuje 
a analyzuje dôkazy o tom, ako priemyselné 
poľnohospodárstvo a zvlášť používanie syntetických 
pesticídov v súčasnej dobe ohrozuje zdravie 
poľnohospodárov a ich rodín ako aj širšej populácie, 
pričom prihliada na nevyhnutnú úroveň neistoty 
a nedostatočných poznatkov ako aj na konfliktný 
a rozvíjajúci sa výskum. Medzi mnohé účinné zložky, 
ktoré sú potenciálne nebezpečné pre zdravie, patria 
v súčasnej dobe povolené organofosfáty, chlórpyrifos 
a malatión. Chlórpyrifos sa bežne nachádza 
v potravinách a v materskom mlieku a štúdie týkajúce 
sa verejného zdravia prinášajú silné dôkazy, že súvisí 
s mnohými druhmi rakoviny, poruchami vývoja u detí, 
poruchami neurologickej funkcie, Parkinsonovou 
chorobou a hypersenzitivitou.
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1.3. Riešenie – Ekologické poľnohospodárstvo

Jedinou istou cestou, ako znížiť vystavenie ľudského organizmu toxickým 
pesticídom, je smerovať k dlhodobejším a udržateľnejším spôsobom produkcie 
potravín. K tomu bude potrebné implementovať právne záväzné dohody, na základe 
ktorých sa začnú okamžite vyraďovať všetky pesticídy, ktoré sú toxické pre 
necieľové organizmy, a to na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Zásadná 
zmena nášho prístupu k poľnohospodárstvu si vyžaduje modelovú premenu 
priemyselného poľnohospodárstva, ktoré sa vo veľkej miere spolieha na chemikálie 
a úplnú implementáciu ekologického poľnohospodárstva ako jediného prostriedku 
získavania potravín pre populáciu a ochrany ekosystémov, v ktorých žijeme. 
Ekologické poľnohospodárstvo je moderný a efektívny spôsob poľnohospodárstva, 
ktoré sa nespolieha na používanie toxických chemických látok a produkuje zdravé 
a bezpečné potraviny.

Ekologický bôb, miestna bielkovinová plodina v Grécku
© Greenpeace / Panos Mitsios 
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2.1. Pesticídy 
v poľnohospodárstve
Syntetické chemické pesticídy sa po celom svete 
začali používať v 50. rokoch minulého storočia. 
Odvtedy boli v priebehu desaťročí uvedené aj ďalšie 
typy pesticídov (napr. neonikotínoidy) na svetový 
trh a priemyselné poľnohospodárstvo sa začalo 
spoliehať stále viac a viac na používanie syntetických 
chemických pesticídov na ochranu plodín pred 
škodcami a chorobami a zabezpečenie alebo 
zvýšenie úrody.

Textové pole prináša úvod k niektorým pesticídom, 
ktoré sa v súčasnosti využívajú v priemyselnom 
poľnohospodárstve. Ďalej sú uvedené niektoré hlavné 
triedy pesticídov.

2. Pesticídy

Čo sú pesticídy?
„Pesticíd“ – hubí škodcov a nákazy. Syntetické 
chemické pesticídy sú chemické látky alebo zmesi, 
ktoré sa používajú proti škodcom, hmyzu, hubám, 
plesniam a rôznym burinám. Tieto látky sú tiež 
bežne známe ako „prípravky na ochranu rastlín“.

Často sa rozdeľujú do kategórií podľa ich cieľového 
organizmu:

Insekticídy – prípravky proti hmyzu.
Herbicídy – prípravky proti burinám. 
Fungicídy – prípravky proti hubám.

Spolu tieto skupiny zahŕňajú väčšie množstvo 
jednotlivých účinných látok, receptov a značiek. 
Pesticídy sa tiež delia do kategórií podľa chemickej 
triedy, napríklad organofosforové (OP pesticídy), 
organochlórové (OC pesticídy), karbamáty, 
neonikotínoidy.

Textové pole

Pracovník bez ochranného 
odevu iba s papierovou maskou 
postrekuje pesticídmi zeleninu 
v skleníku
© Greenpeace / Ángel Garcia
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2.1.1. Kategórie pesticídov

ORGANOCHLÓROVÉ PESTICÍDY (OCP)

ORGANOFOSFOROVÉ PESTICÍDY (OP) 

KARBAMÁTY 

SYNTETICKÉ PYRETROIDY 

NEONIKOTÍNOIDY
Novšia kategória pesticídov, napr. imidakloprid sa 
dostal na trh až v roku 1985. Tieto látky majú veľmi 
podobnú štruktúru ako nikotín a blokujú niektoré 
dráhy bunkovej signalizácie. Rovnako majú negatívny 
vplyv na neurologický vývoj (Kimura-Kuroda et al. 
2012).  Európska komisia zaviedla určité obmedzenia 
ich používania z dôvodu podozrenia toxicity pre voľné 
žijúce a chované včely. 
HLAVNÉ NEONIKOTINOIDY sú: klotianidín; 
imidakloprid; tiametoxám.

Pracovník bez ochranného odevu iba s papierovou maskou 
postrekuje pesticídmi zeleninu v skleníku / Španielsko
© Greenpeace / Ángel Garcia

CHLÓROACETAMIDY 

PARAKVÁT 

GLYFOZÁT 
aktívna zložka Roundup, potláča určitý enzým 
v rastlinách. Čo sa týka vplyvov na zdravie, ostávajú 
sporné.

ĎALŠIE PESTICÍDY RÔZNEJ CHEMICKEJ 
ŠTRUKTÚRY
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2.2. Ako sme vystavení 
pesticídom?
Pesticídom môžeme byť vystavení rôznymi spôsobmi: 

• Priame vystavenie v práci alebo v domácnosti,

• Prostredníctvom potravy, ktorú konzumujeme, 

• Prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame 
v poľnohospodárskych alebo mestských 
oblastiach počas a po aplikácii postrekov 
pesticídmi,

• Prostredníctvom pitnej vody, kde využívanie 
poľnohospodárskej pôdy viedlo ku kontaminácii 
povrchových a podzemných vôd,

• Prostredníctvom zostatkových pesticídov v prachu 
v domácnostiach.

Pre tých, čo nepracujú ani nežijú v blízkosti 
poľnohospodársky a záhradnícky činných oblastí, 
bude hlavným spôsobom vystavenia organizmu 
pesticídom potrava.

Aplikácia pesticídov v jablkovom 
sade blízko Hamburgu / Nemecko
© Greenpeace / Christian Kaiser
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Farmár postrekuje pesticídmi 
svoje stromy / India 
© Greenpeace / Peter Caton

Postrek čínskej kapusty pesticídmi 
v Hebei / Čína
©Greenpeace / LiGang
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3.1. Účinky v prenatálnom štádiu 
(na plod) a na dojčatá
Vývoj človeka je zvlášť ohrozený účinkami toxických chemikálií, ako sú aj pesticídy. 
Vystaveniu tehotných žien alebo v niektorých prípadoch aj samotných detí 
pesticídom sa pripisujú nepriaznivé zdravotné dôsledky pre deti, medzi ktoré patria:

1. Nižšia pôrodná hmotnosť a dĺžka a výskyt abnormalít
2. Nižšia inteligencia
3. Zmeny správania
4. Vyšší výskyt leukémie a iných druhov rakoviny
5. Vyšší výskyt potratov

Tieto nepriaznivé vplyvy na zdravie detí boli zistené u detí narodených matkám, 
ktoré pracovali s pesticídmi počas tehotenstva, hoci účinky pesticídov na zdravie sa 
všeobecne týkajú aj detí, ktoré žijú v poľnohospodárskych oblastiach a v mestách.

Zelenina pestovaná v skleníku 
postrekovaná pesticídmi / 
Španielsko
© Greenpeace / Ángel Garcia

3. Zdravotné účinky 
spojené s pesticídmi
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3.1.1. Vrodené chyby

V USA u žien, ktoré pravidelne používali pesticídy 
vo svojich domoch a ich okolí, zistili dvakrát vyššiu 
pravdepodobnosť pôrodu detí s defektmi nervovej 
trubice (Brender et al. 2010). Medzi ďalšie vrodené 
chyby u novorodencov, ktorých matky boli sústavne 
vystavené vyšším hladinám pesticídov, patria chyby 
krvného obehu, respiračné, urogenitálne a kostrové 
chyby (Garry et al. 1996). Okrem toho, v USA zistili aj 
vyššiu pravdepodobnosť pôrodu dieťaťa s defektmi 
končatín u matiek žijúcich v tesnej blízkosti (<500 m) 
kukuričných polí s rozlohou 2,4 hektárov a viac 
(Ochoa-Acuňa a Carbajo 2009). 

3.1.2. Neurotoxicita 

Stále viac dôkazov naznačuje, že prenatálne 
vystavenie pesticídom (t. j. nenarodeného dieťaťa 
v tele matky počas tehotenstva) môže mať trvalé 
následky na správanie detí a ich inteligenciu. 

PORUCHY DUŠEVNÉHO VÝVOJA

NEŽIADUCE ÚČINKY NA SPRÁVANIE

Deti vykonávajúce poľnohospodárske činnosti môžu 
byť zvlášť vystavené riziku.

Deti, ktoré vykonávajú poľnohospodárske práce 
a používajú pesticídy, môžu byť zvlášť ohrozené 
toxickými účinkami pesticídov. Štúdia vedená 
v Egypte skúmala deti (vo veku 9 – 15 rokov) 
a mladistvých (vo veku 16 – 19 rokov), ktorí boli 
zamestnaní ako pracovníci vykonávajúci postreky 
pesticídmi pri pestovaní bavlny (Rasoul et al. 2008). 
Na postreky bežne používali organofosforové 
pesticídy. Štúdia zistila, že jednotlivci z oboch 
vekových skupín, ktorí boli viac vystavení OPP, mali 
oveľa horšie výsledky neurobehaviorálnych testov 
ako deti, ktoré nepracovali s pesticídmi. Ďalej štúdia 
zistila, že čím dlhšie deti pracovali s pesticídmi, tým 
horšie boli ich kognitívne deficity.

3.1.3. Detská leukémia a iné rakoviny

Prehľad najnovších dôkazov naznačuje, že existuje 
vyššie riziko leukémie u detí, ak ich matky boli 
vystavené pesticídom počas tehotenstva, a to buď 
pri poľnohospodárskych prácach alebo používaním 
pesticídov v domácnostiach a záhradách (Alavanja 
et al. 2013). Vystavenie pôsobeniu niektorých látok 
v skorom štádiu života je ďalším pravdepodobným 
a významným dodatočným rizikovým faktorom pre 
rôzne detské leukémie.

VYSTAVENIE PESTICÍDOM V PRÁCI

Riziko vývoja leukémie sa ukázalo 1,6-krát vyššie než 
u detí, ktorých matky neboli vystavené pesticídom 
v práci. 

Analýza zistila, že všetky štúdie spájajú detskú 
leukémiu s prenatálnym vystavením na strane matky, 
hoci spojenie s vystavením zo strany otca sa ukázalo 
ako menej konzistentné. Zvýšené riziko vývoja 
leukémie u detí po vystavení matky insekticídom 
v práci malo pomer pravdepodobnosti 2,7-krát 
vyšší v porovnaní s deťmi, ktorých matky pesticídom 
vystavené neboli. Pri herbicídoch sa pomer 
pravdepodobnosti zvýšil na 3,6. 

VYSTAVENIE PESTICÍDOM V DOMÁCNOSTI 
A ZÁHRADE

Pravdepodobnosť vývoja leukémie u dieťaťa 
v dôsledku vystavenia jeho matky insekticídom bola 
2-krát vyššia než u detí, ktorých matky nepoužívali 
pesticídy v domácnosti.
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3.1.4. Potrat a predčasný pôrod

V Holandsku boli skúmané ženy pracujúce 
v kvetinových skleníkoch, kde sa rutinne používali 
vysoké množstvá pesticídov ako abamektín, 
imidakloprid, metiokarb, deltametrín a pirimikarb 
(Bretveld et al. 2008). V EÚ je v súčasnosti povolené 
používanie všetkých týchto látok. Podľa štúdie sa 
riziko potratu u takýchto žien zvýšilo 4-násobne.

3.2. Pesticídy a nádorové 
ochorenia u dospelých
Štúdia zdravia v poľnohospodárstve (AHS) sa začala 
v roku 1993 a skúmala potenciálny vplyv pesticídov 
na poľnohospodárov, osoby aplikujúce pesticídy 
a ich rodiny v štátoch Iowa a Severná Karolína 
v USA (Alavanja et al. 1996). Počas viacerých rokov 
boli monitorované rakovinové aj nerakovinové 
riziká u približne 75 000 osôb, z ktorých 77 % boli 
registrovaní používatelia pesticídov. Štúdiu AHS 
kritizovali mnohí vedci, ktorí jej vyčítali neschopnosť 
presnejšie kvantifikovať intenzitu vystavenia a ďalšie 
dôležité faktory ako životný štýl či zmesi látok, ktorým 
boli títo pracovníci vystavení. Okrem toho, počty 
výskytu rakoviny v pozorovanej vzorke boli malé, 
takže vedecká zdatnosť štúdií bola spochybnená. 
Prehľad dôkazov z publikovaných štúdií týkajúcich 
sa AHS však naznačuje, že vystavenie 12 druhom 
pesticídov v práci je spojené s rizikom vývoja všetkých 
typov rakoviny (Weichenthal et al. 2010). 

Štúdia spomína: 

• Rakovina prostaty
• Rakovina pľúc
• Zriedkavé rakoviny
• Genetická náchylnosť

Postrek geneticky upravenej sóje / Argentína
© Greenpeace Gustavo / Gilabert
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3.3. Pesticídy a poškodenie 
nervového systému
Mnohé pesticídy, najmä insekticídy, sú špecificky 
vyrobené tak, aby zasahovali nervový systém 
škodcov. Z toho dôvodu môžu byť tieto látky 
neurotoxické pre necieľové živočíchy vrátane 
(v niektorých prípadoch) ľudí a ďalších cicavcov 
(Bjørling-Poulsen et al. 2008). Vplyvy značného 
vystavenia pesticídom na neurologický vývoj u detí 
sú dobre zdokumentované. Súvislosť s určitými 
neurodegeneratívnymi ochoreniami u dospelých je 
menej známa, hoci sa predpokladá, že ich vývoj 
môže byť dôsledkom environmentálnych faktorov 
ako aj genetickej predispozície. Najväčším rizikovým 
faktorom je takmer určite starnutie a vystavenie 
pesticídom v malých dávkach / v dlhodobom 
horizonte sa považuje za ďalší faktor. Pochopenie 
základných mechanizmov vo vzájomnej súhre týchto 
environmentálnych a genetických komponentov je 
dôležitou oblasťou budúceho výskumu (Baltazar et al. 
2014).

Štúdia spomína: 

• Parkinsonova choroba (PCH)
• Demencia a Alzheimerova choroba
• Ďalšie dopady na nervový systém

3.4. Vplyvy na imunitný 
systém
Výsledky mnohých štúdií, ktoré skúmali imunotoxicitu 
pesticídov, vytvárajú komplexný obraz. Vzhľadom 
na rozdielny experimentálny dizajn, komplikovanú 
identifikáciu vhodných kontrolných skupín 
(nevystavených pesticídom) a problémy presnej 
kvantifikácie vystavenia pesticídom, je vyvodzovanie 
príčinnej súvislosti problematické. Štúdie u zvierat 
však naznačujú, že imunitný systém môže byť 
ďalším cieľom účinku pesticídov prostredníctvom 
mechanizmov, ktoré sú relevantné aj pre človeka, 
čo vedie buď k hypersenzitivite na určité chemické 
látky (imunostimulácia), alebo v niektorých prípadoch 
k imunosupresii, a to najmä u detí (Corsini et al. 
2013).  
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3.5. Vplyvy na hormonálny 
systém

3.5.1. Ochorenie štítnej žľazy

Experimentálny výskum ukázal, že mnohé pesticídy 
sú endokrinné disruptory, ktoré môžu narušiť 
fungovanie rôznych hormónov v celom tele (Mnif et al. 
2011, Mandrich et al. 2014). 

3.5.2. Pesticídy a pohlavné hormóny

Experimentálne štúdie vykonávané in vitro 
(v skúmavkách alebo bunkách) podporujú poznatky, 
že rovnováha sexuálnych hormónov môže byť 
narušená vystavením určitým pesticídom (Kjeldsen et 
al. 2013). Andersen et al. (2008) uvádza, že synovia 
matiek, ktoré boli počas tehotenstva vystavené 
pesticídom pri práci v skleníkoch, môžu trpieť 
vývojovými poruchami. Naopak, u dievčat, ktorých 
matky pracovali v skleníkoch v Dánsku počas prvých 
troch mesiacov tehotenstva, bol pozorovaný skorší 
vývoj prsníkov než u inej populácie, hoci pri dosiahnutí 
školského veku u dievčat boli hladiny hormónov 
podobné (Wohlfahrt-Veje et al. 2012).

Rovnako je zrejmé, že zvýšené vystavenie pesticídom 
môže znižovať plodnosť u mužov ako aj u žien (Abell 
et al. 2000, Oliva et al. 2001). Znamená to problém 
najmä pre ľudí, ktorých plodnosť už je narušená 
genetickými alebo zdravotnými faktormi.

3.6. Otrava pesticídmi

Otrava chemikáliami (pracovný úraz, akútna otrava 
a úmyselná otrava) je príčinou viac než 800 000 úmrtí 
ročne na celom svete (údaj z roku 2004) (Pruss-Ustun 
et al. 2011). V roku 2002 úmyselná (samovražedná) 
otrava pesticídmi predstavovala približne jednu tretinu 
samovrážd vo svete a v roku 2004 by bolo možné 
zabrániť 71 % neúmyselných otráv prostredníctvom 
zlepšenia bezpečnostných postupov pri práci 
s chemikáliami (WHO 2008, Gunnell et al. 2008).
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Postrek pesticídmi v Yunnan / Čína
© Greenpeace / Simon Lim 



p e s t i c í d y a n a š e z d r av i e  – o b av y r a s t ú

16

Monokultúrne pole vo Francúzsku
© Greenpeace / Emile Loreaux

4. Priemyselné 
poľnohospodárstvo – vplyv 
na voľne žijúce biotopy

Správa je zameraná na ohrozenie ľudského zdravia pesticídmi počas používania 
a tiež na širšie dôsledky používania. Samozrejme, táto hrozba nie je v žiadnom 
prípade jediným problémom, ktorý prináša nadmerné spoliehanie sa na pesticídy 
a neudržateľné systémy priemyselného poľnohospodárstva, ktorého sú súčasťou. 

O pesticídoch uvoľnených do životného prostredia je dávno známe, že majú 
negatívny vplyv aj na mnohé skupiny druhov v rámci celého životného prostredia. 
Rozšírené využívanie organochlórových pesticídov v 60. a 70. rokoch minulého 
storočia malo za následok dramaticky znížené počty populácií voľne žijúcich 
živočíchov v mnohých častiach sveta. Pravdepodobne najživším príkladom sú 
zdokumentované vplyvy na dravé vtáctvo, ktorého populácie rapídne klesli (Köhler 
et al. 2013). DDT, dieldrín a iné toxické organochlórované pesticídy, ktoré mali 
negatívny vplyv na vtáctvo a ďalšie voľne žijúce živočíchy v tom čase, boli následne 
zakázané a nesmeli sa v poľnohospodárstve ďalej používať. Odvtedy však nastali 
ďalšie prípady poklesu v populáciách vtákov a divých včiel ako aj zmeny vo vodných 
spoločenstvách (Beketov et al. 2013, Kennedy et al. 2013, Hallmann et al. 2014). 
Rovnako aj tieto prípady majú spojitosť so širokou a opakovanou aplikáciou novších 
generácií pesticídov, ktoré prišli ako náhrada. Pesticídy sú prítomné v každom 
biotope na zemi a sú bežne nachádzané v morských ako aj suchozemských 
cicavcoch (Carpenter et al. 2014; Law 2014).
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Rozšírenie metód priemyselného poľnohospodárstva v Európe spôsobilo rozsiahle 
straty divokej zveri z rôznych dôvodov, nielen dôsledkom využívania rôznych 
pesticídov v poľnohospodárskych podnikoch. Živé ploty, lesy a okraje polí, kedysi 
hniezdiace a potravné biotopy pre mnohé druhy, boli zničené pri rozširovaní rozlohy 
polí, čo je charakteristické pre priemyselné poľnohospodárstvo. Strata tohto biotopu 
priniesla aj väčší pokles mnohých druhov vrátane včiel, ďalších opeľovačov, dravých 
bezstavovcov a poľného vtáctva (Kennedy et al. 2013; Goulson 2014; Hallmann et 
al. 2014; Allsopp et al. 2014).

Insekticídy môžu zabiť nielen cieľové druhy škodcov, ale aj iné druhy bezstavovcov, 
ktoré tvoria významnú časť potravy pre vtáctvo. Okrem toho, herbicídy určené 
na ničenie rôznych druhov burín môžu zabiť aj mnohé iné prospešné druhy rastlín 
na poliach, a to vo vnútri ako aj na okraji polí, druhy, ktoré poskytujú úkryt aj potravu 
pre vtáky a iné voľne žijúce živočíchy.

Obojživelníky sa dnes považujú za najohrozenejšie druhy planéty s najrýchlejšie 
klesajúcimi populáciami. Rýchlo miznú z biotopov v celosvetovom meradle. Výskum, 
ktorý viedol Brühl et al. (2013), zistil, že žaby sú mimoriadne citlivé na toxické vplyvy 
pesticídov v množstvách, aké sa v súčasnej dobe v poľnohospodárstve používajú.

Christin et al (2013) skúmal vzorky severskej leopardej žaby, čo je druh 
v rámci najväčšej skupiny žiab Severnej Ameriky a zistil, že tie, ktoré žijú 
v poľnohospodárskych oblastiach (hlavne tam, kde sa intenzívne pestuje 
kukurica a sója), sú menšie a majú zmenený imunitný systém, čím sú potenciálne 
ohrozenejšie chorobami a infekciami.

Toto je len niekoľko názorných príkladov následkov znečistenia pesticídmi pre voľne 
žijúce živočíchy a ekosystémy, tieto otázky sú hlbšie skúmané v ďalších správach. 
Je však zrejmé, že hoci potreba zabezpečiť pre ľudí väčšiu ochranu pred pesticídmi 
je sama o sebe závažným dôvodom pre posun smerom k udržateľnejšiemu systému 
ekologického poľnohospodárstva, v žiadnom prípade nie je jediným dôvodom pre 
taký posun a ani jediným prínosom.
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Rôzne obaly pesticídov 
pozbierané na špargľovom poli 
v Hebei / Čína
© Greenpeace / LiGang

5. Závery

Pre zdravie poľnohospodárskych pracovníkov znamená používanie pesticídov 
v priemyselnom poľnohospodárstve riziko. Zdravie poľnohospodárskych 
pracovníkov a širokej verejnosti, vrátane detí, ohrozujú pesticídy používané 
v poľnohospodárskych oblastiach a potenciálne aj tými, ktoré sú v potravinách, čo 
konzumujeme.

Všeobecne sa preukázalo, že vystavenie určitým druhom pesticídov predstavuje 
významný dodatočný faktor pri mnohých chronických ochoreniach vrátane 
rôznych foriem rakoviny, neurodegeneratívnych ochorení ako Parkinsonova alebo 
Alzheimerova choroba u novorodencov. Existuje aj nepriamy dôkaz, že vystavenie 
pesticídom má spojitosť s narušením imunitného systému a hormonálnou 
nerovnováhou. Hoci pri vedení širokých experimentov a priamom posudzovaní 
príčinnej kauzality týchto problémov ľudského zdravia nastávajú podstatné 
problémy, štatistické spojitosti medzi vystavením určitým pesticídom a výskytom 
niektorých ochorení sú presvedčivé a nemožno ich ignorovať. Mechanizmy, ktorými 
tieto chemické látky môžu vyvolať ochorenie, nemusia byť ešte celkom pochopené, 
hoci výskum naznačuje kľúčovú úlohu pri narušení funkcie detoxikačných enzýmov 
ako aj dôsledky sprostredkované iónovými kanálmi a receptormi v celom tele 
(Mostafalou a Abdollahi 2013).
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Okrem toho majú niektorí jedinci v populácii vlastnú genetickú náchylnosť k vplyvom 
na zdravie z vystavenia pesticídom, a preto je u nich riziko pravdepodobne vyššie 
než u iných. Problémy s identifikáciou takýchto rozdielov a vývojom politických 
prístupov, ktoré môžu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pre každého, môžu zostať 
neprekonateľné ešte tak dlho, ako sa budeme ďalej spoliehať na bežné používanie 
pesticídov.

Navyše môžu byť týmito ochoreniami ohrozené aj nasledujúce generácie, 
ktoré nemusia byť vystavené týmto látkam a to v dôsledku epigenetického 
transgeneračného odkazu.

Mnohé syntetické pesticídy používané v poľnohospodárstve sú trvalé 
a všadeprítomné v životnom prostredí, dôsledkom čoho sme vystavení zmesi 
chemikálií prostredníctvom potravín, ktoré konzumujeme a prostredia, v ktorom 
žijeme. Dôkazy nasvedčujú, že z veľkej časti ide o vystavenie zloženým zmesiam 
chemických látok, ktorých toxický účinok nie je známy, a to najmä v dlhších 
časových rozmedziach (Reffstrup et al. 2010). V niektorých prípadoch môžu 
tieto látky vzájomne reagovať tak, že zmesi môžu mať nepredvídateľnú a niekedy 
vyššiu toxicitu než samotné zložky. Hoci sa vykonalo mnoho pokusov o popísanie 
toxicity týchto interakcií, zatiaľ neboli prijaté žiadne medzinárodné zásady pre 
vyhodnocovanie takých rizík. Navyše pesticídy určite nie sú jedinými nebezpečnými 
chemikáliami, ktorým sú naše organizmy každodenne vystavené.

Preto existuje pádny dôvod a naliehavá potreba znížiť a v prípade možnosti sa 
vyhnúť vystaveniu človeka nebezpečným chemikáliám. Pokiaľ ide o  agrochemikálie, 
bude si to od nás vyžadovať zásadné prehodnotenie a zmenu poľnohospodárskych 
systémov, aby sme eliminovali vystavenie syntetickým pesticídom a chránili 
tak zdravie nielen zvlášť vysoko ohrozených skupín, akými sú pracovníci 
v poľnohospodárstve a deti, ale aj všeobecná populácia a divoké ekosystémy.
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Zelenina na ekologickej farme 
v Maďarsku
© Greenpeace / Bence Jardany

6. Riešenie

Stratégia, ktorá jednoducho obmedzí používanie vybraných pesticídov, nebude 
chrániť ľudské zdravie, keďže je tu obrovské množstvo pesticídov, ktorým sa 
pripisujú nepriaznivé účinky na zdravie a ekosystémy všeobecne. Postupné úplné 
ukončenie používania syntetických pesticídov v rámci odklonu od priemyselného 
poľnohospodárstva a posunu k implementácii ekologického poľnohospodárstva má 
zásadný význam pre zamedzenie týchto rizík.

Plodiny musia byť chránené na základe viacúrovňového prístupu, ktorý zvyšuje 
rozmanitosť krajiny tak, aby poskytoval biotop pre opeľovače a druhy, ktoré 
sú prirodzeným nepriateľom škodcov. Túto funkčnú biodiverzitu možno ešte 
zvýšiť aktívnou kontrolou vegetácie. Rozmanitosť druhov plodín a odrôd, rotácia 
a úhorovanie zvyšujú úrodnosť pôdy a rovnako aj odolnosť proti škodcom. Prírodné 
biologicky činné zložky ako baktérie, vírusy, hmyz a červy úspešne zvyšujú ochranu 
plodín (Forster et al. 2013).

Národné a globálne stratégie by mali zahŕňať nasledovné:

1. Národné a medzinárodné právne záväzné dohody o naliehavom postupnom 
ukončení produkcie a používania všetkých chemických pesticídov. Prioritou 
by mal byť okamžitý zákaz všetkých OP pesticídov s cieľom ochrániť zdravie 
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poľnohospodárov a všeobecnej populácie a načasované postupné vyradenie 
ostatných chemických pesticídov. Priorita pre zásadu prevencie. (To znamená 
zákaz vypúšťania syntetických látok, pokiaľ nebola preukázaná ich neškodnosť, 
čím je odstránený problém pri určovaní bezpečných hladín, keď nie je toxicita 
zlúčeniny úplne jasná. Zásada prevencie znamená, že od priemyslu sa 
nevyžaduje obmedzenie emisií toxínov do životného prostredia, ale úplné zníženie 
na nulovú úroveň.)

2. Progresívne zdanenie produkcie a využívania toxických chemických pesticídov.

3. Technická a finančná pomoc pre poľnohospodárov pri prechode na ekologické 
poľnohospodárstvo.

1: Bio jablká na trhu v Nemecku © Greenpeace / Sabine Vielmo
2: Zemiaky v ekologickom obchode vo Friesland / Holandsko © Greenpeace / Ben Deiman
3. Ekologický bôb, miestna bielkovinová plodina / Grécko © Greenpeace / Panos Mitsios
4. Zelenina na bio farme / Maďarsko © Greenpeace / Bence Jardany

1.

3.

2.

4.
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Textové pole

Ekologické poľnohospodárstvo
Ekologické poľnohospodárstvo je jediným účinným a fungujúcim riešením ako ochrániť 
ľudské zdravie a životné prostredie. Ekologické poľnohospodárstvo sa už úspešne praktizuje 
v mnohých častiach sveta a odborníci na celom svete sa zhodujú, že poľnohospodárstvo 
sa musí stať udržateľnejším. Nedávny rozmach postupov ekologického poľnohospodárstva 
v Európe ukazuje, že poľnohospodárstvo bez pesticídov je plne uskutočniteľné, dostupné, 
ekonomicky výnosné a šetrné k životnému prostrediu. Rozloha pozemkov pre ekologické 
pestovanie vzrástla z 5,7 milióna hektárov v roku 2002 až na 9,6 miliónov hektárov v roku 2011, 
čo zahŕňa pestovanie na ornej pôde a v ovocných sadoch ako aj živočíšny sektor (Európska 
komisia, 2013).

Potraviny z produkcie ekologického poľnohospodárstva sú bezpečné pre naše zdravie. 
Nepoužívajú sa žiadne syntetické chemické pesticídy a udržateľné postupy zvyšujú (funkčnú) 
biodiverzitu rastlín a živočíchov v poľnohospodárskych oblastiach.

Vďaka implementácii ekologického poľnohospodárstva je možné dospieť k budúcnosti bez 
toxických rizík a bezpečnejšiemu životnému prostrediu pre deti. Implementácia ekologického 
poľnohospodárstva na celom svete poskytne komunitám možnosť ako si zabezpečiť potravu 
a budúcnosť zdraviu prospešného poľnohospodárstva a potravín pre všetkých ľudí.

Greenpeace uvádza sedem zásad ekologického poľnohospodárstva:

• POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ
• PROSPEŠNÉ VIDIECKE ŽIVOBYTIE
• ROZUMNEJŠIA PRODUKCIA POTRAVÍN A VÝNOSY
• BIODIVERZITA
• UDRŽATEĽNÁ ZDRAVÁ PÔDA
• EKOLOGICKÁ OCHRANA PROTI ŠKODCOM
• PRUŽNÉ POTRAVINOVÉ SYSTÉMY
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Zelenina na bio farme v Maďarsku
© Greenpeace / Bence Jardany
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