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JAKÉ JSOU PRO VÁS PŘÍNOSY ÚČASTI?

získáte unikátní data o pesticidech ve Vašem těle,
případně v okolním prostředí
dozvíte se, jakémohou být vlivy vystavení nalezeným
pesticidům na zdraví lidí, hospodářských zvířat a
ekosystémů, případně pro kvalitu půdy a vody, a
jaká mohou být preventivní opatření
můžete dále získat například zajímavé krevní
parametry týkající se Vašeho zdraví
budete mít možnost diskutovat tyto výsledky s
odborníky a porovnat je se situací v dalších zemích
účastí v projektu získáte větší vliv na lokální, národní
a evropskou politiku kolem pesticidů

získáte další data o pesticidech: ve Vaší domácnosti,
zvířatech, v půdě na polích, pěstovaných plodinách
získáte výsledky popisující kvalitu vaší půdy
získáte doporučení pro kontrolu škůdců a péči o
úrodu vyplývající z vyhodnocení nákladů a přínosů
používání pesticidů na Vaší farmě zahrnující
ekonomické i environmentální a zdravotní aspekty;
seznámíte se s možnostmi přechodu k ekonomicky
a environmentálně udržitelnějšímu používání
pesticidů a jejich dlouhodobými přínosy na úrovni
farmy; budete se tak moci lépe rozhodnout, jak
kontrolovat škůdce bezpečněji a udržitelněji
získáte možnost vyjádřit Vaše názory a návrhy k
problematice, například se účastnit workshopů s
odborníky a dalšími farmáři; Váš pohled a
zkušenosti pomohou hledat životaschopné cesty k
udržitelnějšímu a rentabilnímu zemědělství nejen
na Vaší farmě ale i obecně v Evropě
připojíte se k síti zaiteresovaných farmářů,
odborníků a organizací v ČR ale také v celé Evropě s
následnou možnou výměnou zkušeností

Přínosy pro farmáře i pro nefarmařící sousedy:

Další přínosy pro farmáře: 

více na www.recetox.muni.cz/sprint
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Máte zájem o dobrovolnou účast?
Kontaktujte nás:

E-mail: sprint@recetox.muni.cz
Telefon: +420 770 105 692

Web studie v ČR: 
 www.recetox.muni.cz/sprint

Web projektu:
www.sprint-h2020.eu

Pesticidy a jejich dopad na zdraví
člověka a životního prostředí:

 

Pomozte nám najít systém
udržitelnějšího používání

pesticidů při pěstování olejnin
Rádi zodpovíme veškeré dotazy týkající se Vaší účasti.

www.recetox.muni.cz/sprint
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Tato případová studie je součástí velkého
evropského projektu (SPRINT), který vytváří systém
pro hodnocení výskytu a dopadů pesticidů.

Do studie hledáme:
6-10 konvenčních a 6-10 ekologických farem
pěstujících olejniny

SCHÉMA STUDIESPRINT je projekt financovaný EU, jehož cílem je
zhodnotit, jak jsou lidé, hospodářská zvířata a
ekosystémy vystaveni pesticidům, a jaké to má
dopady. Důraz je na integraci zdravotních a
environmentálních dopadů a jejich propojení 
s aspekty agronomickými a socio-ekonomickými.
Bude vytvořena sada nástrojů pro zhodnocení 
 výskytu a rizik pesticidů v Evropě, srovnání
konvenčního a ekologického zemědělství. Budou
identifikovány vhodné cesty k udržitelnějšímu
používání přípravků na ochranu rostlin s minimálními
dopady na zdraví a životní prostředí při zachování
ekonomické rentability a konkurenceschopnosti
zemědělství. Součástí jsou případové studie v deseti
evropských zemích a v Argentině. Jedna z
případových studií projektu je zde, v České republice,
a rádi bychom Vás pozvali k účasti.

Přidejte se k účastníkům z celé Evropy a
Argentiny!

PŘEDSTAVUJEME SPRINT

Pomůžete nám také najít vhodné způsoby, jak
přejít k udržitelnému používání pesticidů při

zachování ekonomické rentability zemědělství.

Svojí účastí ve studii nám pomůžete zjistit, jak
jsou lidé a jednotlivé ekosystémy vystaveny
pesticidům a jak to ovlivňuje jejich zdraví.

www.sprint-h2020.eu

ZAPOJTE SE!

Sousedy žijící poblíž polí s olejninami
Další účastníky žijící mimo zemědělské oblasti


