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„Řekli bychom, že ten, kdo má zdravý rozum, tyto věci nikdy nepoužije. Ale 
ne každý má zdravý rozum.“  
 
Během pěti až maximálně deseti let se většina světového zásobování potravinami má 
nacházet v rukou pouze čtyř globálních koncernů. Tyto firmy mají výlučné patenty 
na osivo, bez něhož nemůže žádný sedlák na světě sít a později sklízet. Nejedná se 
ovšem o normální osivo, nýbrž o gentechnicky manipulované. Významné je v této 
souvislosti „terminátor-osivo“, které má pouze jednu úrodu. Semena jsou zde 
gentechnicky přinucena k „sebevraždě“, takže se již jako osivo nedají použít. (Ovšem 
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tato sebevražedná semena přijdou do krmení pro zvířata i do potravin pro lidi. Pozn. 
překl.) Tím se má zajistit, aby se osivo muselo každoročně kupovat znovu – obchod, 
jaký by ani ďábel nevymyslel lépe. Pokud tento vývoj lidé nezastaví, vznikne nová 
forma nevolnictví, jakou jsme dosud nepovažovali za možnou.    
 
Tyto firmy mají desetiletá spojení s Pentagonem a kdysi vyráběly např. „agent 
orange”, chemický prostředek, který zabil a dodnes poškozuje statisíce lidí ve 
Vietnamu (samozřejmě nejen ve Vietnamu, ale i ve Spojených státech, protože 
zdravotní následky si odnesli i vojáci, kteří s tímto prostředkem museli operovat. Pozn. 
překl.). ROUNDUP, masově používaný herbicid, je vlastně dále vyvinutá forma 
tohoto „agent orange“. 
 
Dnes tlačí tyto firmy spolu s vládou USA na Evropu, aby i zde padla omezení vůči 
gentechnicky manipulovaným rostlinám. A není to jen o bezbřehé lačnosti po 
penězích alias majetku, půdě, zdrojích. Ve skutečnosti se jedná o temnou stránku 
moci. V sedmdesátých letech prohlásil Henry Kissinger: „Kdo kontroluje ropu, 
kontroluje národy. Kdo má pod kontrolou potraviny, kontroluje lidi.“ Iniciátorem 
a hnací silou tohoto projektu je Rockefellerova nadace. Spolu se soukromými 
vědeckými instituty a vládou USA zde malá skupina lidí (!?) zkouší hrát si na Boha 
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s hrozivými a nedozírnými následky pro všechny národy. Není to spekulace ani 
spiklenecká teorie, nýbrž razantně se vyvíjející realita. 
 
Převzato , zkráceno a přeloženo z němčiny   http://www.kopp-verlag.de/Saat-der-
Zerst%26ouml;rung.htm?websale7=kopp-verlag&pi=909360&ci=000158 
 
Namu 

 

 

 

US-profesor na přednášce o „zelené gentechnice“ a používání herbicidů: jed 
se v rostlinách shromažduje a v půdě zůstává roky 
 
Zelená gentechnika  (tzn. gentechnika používaná na rostlinách) je sporná. Nyní 
potvrdily vědecké výzkumy profesora Dona Hubera z USA: herbicid glyfosát 
ROUNDUP, který se masově používá v zemědělství při pěstování gentechnicky 
změněných rostlin, uzavírá v příslušných půdách možnost vstřebávání živin do rostlin, 
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a to na celé roky. Tyto herbicidy „vypínají motor pro výživu buněk“ – a to má 
negativní důsledky pro veškerou biologickou přírodu. Prof. Huber pracuje ve 
výzkumu nemocí rostlin na univerzitě v Idaho již desetiletí, v posledních letech se 
zesíleně věnuje výzkumu dopadu používání totálního herbicidu ROUNDUP. Huber 
byl pozván do Rakouska, aby informoval o svých výzkumech na přednášce 
v Romrodu. 
 
Na přednášce byli lidé informováni o škodách, které způsobuje zelená gentechnika ve 
spojení s herbicidem ROUNDUP, tak jak se již roky používá při pěstování sóji 
a kukuřice ve Spojených státech. Jedná se o škody v zemědělství, následně při chovu 
zvířat a tím pádem i o poškození lidí.  
 
Herbicid glyfosát ROUNDUP nejenže ničí kořeny rostlin, ale zůstává v půdě celé další 
roky, takže postihuje i další generace rostlin. Blokuje příjem živin, které jsou pro 
přirozený růst rostlin nezbytné.   
 
Koncerny slibovaly, že se při použití getechnicky změněných rostlin bude moci 
používat méně herbicidů. Opak je však pravdou. Pěstování gentechnicky změněných 
rostlin vedlo a vede k jejich zvýšenému používání. Zbytky glyfosátu se nacházejí i ve 
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sklizené úrodě – pokud se o úrodě vůbec dá mluvit – neboť sója i kukuřice jsou silně 
změněny, výnos je menší a ještě kontaminovaný. (viz film Gentechnika, 
http://www.youtube.com/watch?v=Ni0h6_3iykU&feature=relmfu )  
 
Tato chemikálie se pak dá najít v krmivu pro zvířata, kterým to škodí, což vede např. 
k potratům telat. ROUNDUP škodí celému biologickému spektru - od rostlin až po 
člověka. Ale, žel, bez politické reakce. V USA už muselo být zničeno 20 miliónů tun 
kukuřice. Glyfosát navíc nedovoluje rostlinám přijímat dostatečné množství živin, 
takže rostliny spotřebují až ke sklizni dvakrát tolik vody.         
 
Fazit profesora Hubera: „S používáním ROUNDUPu se musí okamžitě přestat!“ 
 
Převzato, zkráceno a přeloženo z http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/aus-der-
nachbarschaft/vogelsbergkreis/11263583_1.htm 
 
Namu 
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(NABU je Svaz ochrany přírody v Německu) 
 
„Zázračný prostředek“ a ničitel plevele ROUNDUP musí být zakázán!  

 
Zahradníkům se sugeruje, že prostředek ROUNDUP je 
bezproblémový. 
 
Glyfosát je v zemědělství celosvětově nejpoužívanější 
herbicid. Pod názvem ROUNDUP je vychvalován 
i zahradníkům, kteří chtějí mít své záhony růží nebo 
zahradní cestičky bez plevele.   
 

Reklama sugeruje, že ROUNDUP je neškodný. Tento agresivní jed na rostliny se smí 
použít u okrasných květin, trávníků a ovocných stromů maximálně jednou za rok. 



 
 7 

Škodí rybkám v jezírku a dalším drobným živočichům. 
Toto drobně psané však málokdo čte a málokdo se 
toho drží.  Však je to neškodné, ne?   
 
V nedávno zveřejněné studii „Glyfosát a agrotechnika“ 
varuje NABU před nebezpečími, která tento herbicid 
představuje pro přírodu i člověka. Spolkovému úřadu 
pro ochranu spotřebitelů jsou tato fakta známa – vloni 

zakázal krmit a podestýlat zvířatům z obilí, které bylo ošetřeno glyfosátem 
a tallowaminem. 
   
Je absurdní, že jsou zahrádkáři a rodiny s dětmi méně chráněni než skot a koně. 
Proto musí být glyfosát a tallowamin jako prostředky na ošetřování zahrad okamžitě 
zakázány.  
 
Nezapomeňme: pestrost a bohatství přírody jsou základem existence lidstva. 
 
Dr. Steffi Ober 
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Převzato, zkráceno a přeloženo 
http://www.nabu.de/themen/landwirtschaft/pflanzenschutz/roundup/13891.html 
 
Namu 

 

Jiří Fiala – PAPRSKY – z různých pramenů 

 
Od konce roku 2004 se na polích a lánech obhospodařovaných prostředkem 
ROUNDUP začal objevovat nový superplevel, na který je ROUNDUP krátký. 
Pigweed, česky laskavec. Zamořil již stovky kilometrů čtverečních polí a lánů, desítek 
čtverečních kilometrů se už zemědělci museli naprosto vzdát, protože jakýkoliv druh 
boje s rostlinou skončil neúspěšně. 
 
Zdravý selský rozum by nám napověděl, že možným řešením by mohl být návrat 
k normálnímu hospodaření. Monsanto však nehodlá kráčet rozumným směrem. 
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Řešení hledá ve stupňování používaných jedů. Další generace ROUNDUPu má 
obsahovat 2,4-D, složku nechvalně známého agent orange, a podle údajů britské Soil 
Association si u Monsanta daného rizika byli vědomi už v roce 2001, kdy si nechali 
patentovat  směsi glyfosátu a herbicidů proti případné rezistenci vůči glyfosátu.  
Firma tedy bude nadále profitovat z nového problému, protože už na samém 
začátku vyvinula produkty na jeho řešení. 
 
Zmiňovaný selský rozum ovšem napovídá, že druhé kolo nebude kolem posledním. 
Mimochodem, ani spolupracovníkům firmy Monsanto není selský rozum zcela cizí. 
Vícero očitých svědků zpravovalo o tom, že na kongresech a seminářích firmy byli 
dotazující se účastníci ujištěni, že se nemusejí obávat toho, že by jim byly k jídlu 
předkládány firemní produkty, nýbrž že dostanou staré osvědčené pokrmy 
z normální produkce.   
 
www.paprsky1.de 
květen 2012 


	NABU varuje před nebezpečným jedem proti rostlinám
	(NABU je Svaz ochrany přírody v Německu)
	„Zázračný prostředek“ a ničitel plevele ROUNDUP musí být zakázán!


