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Pesticidy a hnojiva 

• Pesticidy jsou uměle vytvořené látky, které se využívají hlavně 
v zemědělství. Jejich účelem je chránit rostliny, zvířata domy a 
zásoby před živočišnými a rostlinnými škůdci 

 

• Hnojiva slouží k podpoře růstu rostlin. Dodávají rostlinám 
potřebné látky – nejčastěji dusík, draslík a fosfor. Hnojiva 
dělíme podle původu na tzv. statková (organické zbytky) a 
průmyslová (vyráběna uměle)  

 

 

 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cropduster_spraying_pesticides.jpg> [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotothek_df_n-14_0000106.jpg > 



Nadměrné užívání pesticidů a hnojiv 
v zemědělské výrobě 

• Pesticidy a hnojiva výrazně zvyšují efektivitu zemědělství, 
zvyšují produkci a chrání úrodu proti negativním vlivům 

• Avšak jejich používání nese s sebou i negativní vedlejší efekty 

• Vyjma organických hnojiv (kompostu) se musí vyrábět uměle. 
Navíc jsou aplikována plošně a v přírodě nevyskytující se látky 
mohou napáchat velké škody 

• Pokud letadlo rozpráší nad polem pesticid, vítr zanese část 
směsi i mimo pole, kde narušuje ekosystém a může vyhubit 
velkou část hmyzu nebo otrávit vodu 

• Déšť může splavit chemikálie z polí do volné přírody, znečistit 
zdroj pitné vody a zabít organizmy žijící ve vodě nebo naopak 
podpořit jejich růst a přemnožení 

•   

•   



Nadměrné užívání pesticidů a hnojiv 
v zemědělské výrobě 

• Pesticidy a hnojiva výrazně zvyšují efektivitu zemědělství, 
zvyšují produkci a chrání úrodu proti negativním vlivům 

• Avšak jejich používání nese s sebou i negativní vedlejší efekty 

• Vyjma organických hnojiv (kompostu) se musí vyrábět uměle. 
Navíc jsou aplikována plošně a v přírodě nevyskytující se látky 
mohou napáchat velké škody, které nelze snadno napravit 

• Pokud letadlo rozpráší nad polem pesticid, vítr zanese část 
směsi i mimo pole, kde narušuje ekosystém a může vyhubit 
velkou část hmyzu nebo otrávit vodu 

• Déšť může splavit chemikálie z polí do volné přírody, znečistit 
zdroj pitné vody a zabít organizmy žijící ve vodě nebo naopak 
podpořit jejich růst a přemnožení 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:160658main2_OZONE_large_350.png> 



Nadměrné užívání pesticidů a hnojiv 
v zemědělské výrobě 

• Člověk často přehlíží negativní vlivy svého jednání při honbě 
za vyššími výnosy 

• Bohužel až po nějaké době a několika špatných příkladech se 
začne brát na bezpečnost ohled. Pesticidy a hnojiva nemusí 
škodit pouze přírodě, ale i nás samotným, protože v plodinách 
zůstávají zbytky těchto umělých látek a my je konzumujeme 

• V poslední době došlo ke zpřísnění kontrol a předpisů ohledně 
výroby a používání pesticidů a hnojiv, přesto jejich nadměrné 
užívání stále často zhoršuje kvalitu půdu a znečišťuje životní 
prostředí 
 
 Dnes již zakázaný insekticid DDT 

•        
        dusičnan sodný 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chilisalpeter_(Sodium_nitrate).jpg> [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:DDT_Powder.jpg> 



Škůdci 

 

• Vzpomínáte si na nějaké typické škůdce? 

 

• Nápověda - některé najdeme na polích s bramborami, jiné 
škůdce chovají mravenci a některé máme i u nás doma nebo 
ve dřevě. A ti obzvlášť nepříjemní nám pijí krev! 


