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-----Zemědělci v ORP Říčany

Žilková Markéta Mgr
114
marketa.zilkova@ricany.cz
obyčejně
V Říčanech dne: 9.8.2019

ŽÁDOST O NEPOUŽÍVÁNÍ RODENTICIDU STUTOX II NA ŘÍČANSKU
Vážení zemědělci, hospodáři,
v posledních dnech probíhá veřejná debata o plošném použití chemických látek proti polním hlodavcům,
zejména hraboši polnímu. Jedná se především o využití rodenticidu Stutox II. Ze stanovisek Ministerstva
životního prostředí ČR i odborné veřejnosti vyplývá, že plošné využití tohoto či obdobných přípravků by
mělo velmi negativní vliv na biodiverzitu české zemědělské krajiny. Užití by přineslo smrt také těm
živočichům, kteří jsou na vrcholu potravního řetězce a dlouhodobě se podílejí i na redukci hlodavců /draví
ptáci, sovy/. Výsledný efekt by mohl přesáhnout původní úmysl a mohl by přinést devastaci důležitých
vazeb, které v konečném důsledku pomáhají i zemědělcům.
Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes oznámil, že dočasně pozastavil povolení Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského na plošné využití těchto chemických látek. Konečné rozhodnutí má
padnout v následujících dnech.
Vzhledem k tomu, že případné povolení by se týkalo i katastrálních území v působnosti ORP Říčany, chtěl
jsem Vás tímto otevřeným dopisem požádat o maximální zdrženlivost v užití těchto chemických přípravků
v krajině na Říčansku. Chtěl bych připomenout, že pro fyzické a právnické osoby vyplývá podle § 5 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny povinnost při provádění zemědělských prací postupovat tak,
aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů.
Věřím, že dokážete odpovědně vyhodnotit rizika spojená s aplikací jakýchkoli nebezpečných chemických
přípravků v blízkosti lidských sídel, cest krajinou, remízů a mezí, v blízkosti vodních toků a ploch či v blízkosti
lesních porostů. Leží na Vás velká odpovědnost nejen z hlediska produkce potravin a výnosů, ale také
odpovědnost za udržení zdravé přírody nejen na Říčansku.
Velmi děkuji, že věnujete tomuto dopisu pozornost a jsem připraven se s Vámi k dané problematice kdykoli
setkat.
S pozdravem
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