
(8)KU ROZWADZE 
WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM OGRODÓW   

WARZYWNYCH I OWOCOWYCH 
 

 

UWAGA -  ROUNDUP  

– środek chwastobójczy(herbicyd)  
 

 
Roundup jest środkiem chwastobójczym, wykorzystywanym m.in. w ogrodach, działkach,  
trawnikach przydomowych, parkach. Preparat w postaci dogodnej do stosowania na małych 
powierzchniach został  dopuszczony do obrotu  decyzją  MRiRW nr R- 297/2010. 

 
CZY ROUNDUP JEST BEZPIECZNY? 
W składzie tego herbicydu znajduje się  substancja czynna – glifosat oraz bierna tzw 
POEA -  wzmacniająca działanie herbicydu i uważana wcześniej za bezpieczną. 
Okazuje się, że zarówno substancje czynna jak i bierna (wspomagająca)mogą być nie 
obojętne dla zdrowia i środowiska.  
 

Amerykańscy farmerzy oraz naukowcy, głównie biolodzy molekularni   
z uczelni w USA (uczelnie rolnicze w stanach Missouri, Iowa, Kaliforni, Północnej 
Karolinie) a także  Francji , Irlandii, Szwecji, Argentynie, Australii – w oparciu o 
wyniki badań ostatnich lat -  donoszą o: 
 

 zagrożeniu dla dzieci w życiu płodowym  i noworodków  w przypadku 
      kontaktu ze składnikami herbicydów: glifosatu i POEA  (POEA łatwo   
      przenika przez błony biologiczne), 
.   
 zagrożeniu zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych spożywających soję  
      spryskiwaną herbicydem Roundup, a importowaną do Europy w dużych 
      ilościach  z  Ameryki  Południowej (ryzyko nowotworów, bezpłodność), 
 

 inwazji chwastów odpornych na glifosat, 
 

 niszczeniu bakterii glebowych, jałowieniu gleby, zmniejszeniu populacji  
      małych płazów,   
 

 konieczności przedyskutowania zakazu używania herbicydów z udziałem  
     glifosatu i związków POEA.  
 
 

Źródła:  wykorzystano materiały udostępnione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Koalicję Polska 
Wolna od GMO http://www.polska-wolna-od-gmo.org/: 
 

Szkodliwość upraw GMO udowodniona: 
http://www.icppc.pl/antygmo/2009/10/szkodliwosc-upraw-gmo-udowodniona/ 
 

               Nowe doniesienia 2010 i 2011 - (w języku angielskim): 
http://polska-wolna-od-gmo.org/glifosat-roundup-ready/ 

 

Warto obejrzeć filmy:   
http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/08/04/teraz-polska-nie-dla-monopolu/ 
http://www.doorg.info/2011/01/08/wikileaks-ujawnia-prawde-o-gmo- 
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UWAGA -  ROUNDUP  

– środek chwastobójczy(herbicyd)  
 

 
Roundup jest środkiem chwastobójczym, wykorzystywanym m.in. w ogrodach, działkach,  
trawnikach przydomowych, parkach. Preparat został  dopuszczony do obrotu  decyzją  MRiRW nr 
R- 297/2010. 

 
CZY ROUNDUP JEST BEZPIECZNY? 
W składzie tego herbicydu znajduje się  substancja czynna – glifosat oraz bierna tzw 
POEA -  wzmacniająca działanie herbicydu i uważana wcześniej za bezpieczną. 
Okazuje się, że zarówno substancje czynna jak i bierna (wspomagająca)są szkodliwe 
dla zdrowia i środowiska naturalnego.  
 

Amerykańscy farmerzy oraz naukowcy, głównie biolodzy molekularni   
z uczelni w USA (uczelnie rolnicze w stanach Missouri, Iowa, Kalifornii, 
Północnej Karolinie) a także  Francji , Irlandii, Szwecji, Argentynie, Australii – w 
oparciu o wyniki badań ostatnich lat -  donoszą o: 
 

 zagrożeniu dla dzieci w życiu płodowym  i noworodków  w przypadku 
      kontaktu ze składnikami herbicydów: glifosatu i POEA  (POEA łatwo   
      przenika przez błony biologiczne), 
.   
 zagrożeniu zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych spożywających soję  
      spryskiwaną herbicydem Roundup, a importowaną do Europy w dużych 
      ilościach  z  Ameryki  Południowej (ryzyko nowotworów, bezpłodność), 
 

 inwazji chwastów odpornych na glifosat, 
 

 niszczeniu bakterii glebowych, jałowieniu gleby, zmniejszeniu populacji  
       płazów, szkodliwe dla organizmów wodnych.  
 

 konieczności przedyskutowania zakazu używania herbicydów z udziałem  
     glifosatu i związków POEA.  
 
 
Źródła:  wykorzystano materiały udostępnione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Koalicję Polska 
Wolna od GMO http://www.polska-wolna-od-gmo.org/: 

Szkodliwość upraw GMO udowodniona: 
http://www.icppc.pl/antygmo/2009/10/szkodliwosc-upraw-gmo-udowodniona/ 
 

               Nowe doniesienia 2010 i 2011 - (w języku angielskim): 
http://polska-wolna-od-gmo.org/glifosat-roundup-ready/ 

 

Warto obejrzeć filmy:   
http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/08/04/teraz-polska-nie-dla-monopolu/ 
http://www.doorg.info/2011/01/08/wikileaks-ujawnia-prawde-o-gmo- 
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