Naše doporučení, jak půdě pomoci:

Rok půdy.cz

Jezme sezónní potraviny od zemědělců, kteří hospodaří ekologicky šetrně

www.rokpudy.cz

...je otevřená komunikační platforma o aktuálním dění v oblasti ochrany půdy.

www.adresarfarmaru.cz

VÚMOP

...je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy , který se zabývá rozvojem poznání
a prostředkováním poznatků v oblasti tvorby a využití krajiny. Na stránkách ústavu
naleznete například dobré vzory smluv se zemědělci, které zabezpečí ochránu půdy.

Zapojte se do komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) - poznejte svého sedláka,
podpořte jej a odebírejte po celou sezónu pravidelně kazdý týden podíl čerstvých,
místních potravin. www.kpzinfo.cz

www.vumop.cz

Sledujme a podpořme iniciativy věnující se ochraně
zemědělské půdy před zbytečným zastavěním a znehodnocováním
AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ
Organizace, která se zaměřuje na podporu a propojování zájemců o místní produkci
potravin, poskytuje jim informace i inspiraci. Pracuje s odbornými zdroji a nastiňuje
příklady jiného životního stylu, včetně rozvoje místních potravinových systémů.

Nadace Pro půdu

www.asociaceampi.cz
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..je neformální uskupení jednotlivců a organizací, které prosazují potravinovou
suverenitu jako politický koncept přístupu k zemědělství a potravinářství
v ČR i v Evropě. www.potravinovasuverenita.cz

POTRAV
I

Iniciativa potravinové suverenity

Vlastníte-li půdu a nehodláte na ni hospodařit, můžeme se obrátit na
Nadaci Pro půdu, zaručí vám, že s půdou bude nakládáno dobře.
Účel nadace spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace
a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodařenÍ. Nakupujeme půdu či jí přijímáme
jako dar. Pronajímáme půdu vhodným nájemcům, kteří se zaváží k šetrnému způsobu hospodaření.
Propojujeme majitele půdy a zájemce o šetrné obhospodařování půdy.

www.nadacepropudu.cz

CooLAND

...je nevládní nezisková organizace složená z odborníků z oblasti krajinné ekologie,
které spojuje snaha o zlepšení stavu venkovské krajiny. Chceme, aby si lidé
uvědomili, jak významně svým každodenním chováním krajinu ovlivňují.
Pomocí pozitivních a kreativních příkladů usilujeme o změnu přístupu k půdě.

www.cooland.cz

Půda

je i na vašem

talíři
Sledujte
příběh
vašeho
jídla!

Půjdete-li v jeho stopách, narazíte na půdu.
Vydání letáku finančně podpořílo
Hlavní město Praha v rámci programu Ekoporadny Praha.

V jakém stavu je zemědělská půda v ČR?
Co zdraví půdy prospívá a co jí naopak škodí?
Můžeme ovlivnit zdraví půdy a krajiny, ve které se pěstuje mé jídlo?

Základem zdravého jídla je jedině zdravá půda –

teprve její přeměnou vzniká naše jídlo.
Tato podstatná souvislost často zůstává skrytá.

A co nám o půdě
říkají úřady?
„V současnosti dochází v České republice k velmi závažným degradacím
půd ... Degradace půd je procesem pomalým, plíživým, ale jeho důsledky
mohou vést k omezení nebo až úplnému zničení cenných produkčních i
mimoprodukčních funkcí. Mezi hlavní faktory, které způsobují ztrátu půd
nebo její degradaci, patří … utužení půd, zastavování území, ztráta
organické hmoty, acidiﬁkace nebo kontaminace půd … vznikne tak
řetězová reakce, kterou lze jen velmi obtížně zastavit a půdu navrátit do původního stavu.“
(Situační a výhledová zpráva Půda, Ministerstvo zemědělství 2015)

Jak se jednoduše zbavit půdy a tím i zdravě fungující krajiny?
- používejme těžkou techniku
- používejme pesticidy a umělá hnojiva. Zbavíte se tak půdních organismů a zničíte strukturu
půdy. S každým dalším deštěm se tak odplaví část půdy a zahltí podzemní vodu koktejlem
chemických látek
- zacházejme s půdou jako s komoditou, zastavujte ji či s ní spekulujte
- a máme vyhráno...

Chceme-li půdu zachovat zdravou,
podporujme její potřeby:
Půda potřebuje
dýchat

Půda potřebuje
odpovědné
správce
Půda je více než komodita,
odpovědný správce jí zajišťuje
šetrnou a dlouhodobou péči,
která podporuje její funkce.

Půda potřebuje
rozumné hospodáře
Dobrý hospodář ví, že nevyživuje
rostliny, ale půdní organismy.
Hnojí raději kompostem, hnojem
či zeleným hnojením.

Šetrná péče zlepšuje její strukturu,
zvyšuje odolnost vůči erozi
a zajišťuje zadržování vody.

Půda potřebuje život
Věděli jste, že v jedné hrsti zdravé půdy
existuje více živých organismů, než lidí
na celém světě?

Půda potřebuje
uvážlivé jedlíky

Výběrem potravin od šetrně hospodařících
zemědělců podporujeme zdravou půdu a krajinu.

