
Glifosat 
- roundap
herbicyd z piek³a rodem

Glifosat jest związkiem relatywnie trwałym, wolno ulega biodegradacji,

której czas zależy od środowiska w którym jest obecny. Wchodzi do

łańcucha pokarmowego roślina – zwierzę – człowiek. Wielkości OPR

podawane dla Roundup'u są rozbieżne (okres połowicznego rozpadu 

w glebie ma wynosić 8-12-30 dni) i niewiarygodne.

Glifosat 
- roundap
herbicyd z piek³a rodem

Gli fo sat – Ro un dup i upra wy GMO to
sło wa ści śle zwią za ne. Nie chce my,
aby Pol ska i Eu ro pa zo sta ły zni szczo -
ne tak, jak Ar gen ty na – kli nicz ny
królik do świad czal ny Mon san to,
gdzie 13,7 mln lu dzi jest po szko do -
wa nych przez gli fo sat (1/3 po pu la cji
Ar gen ty ny). Uczmy się na cu dzych
błę dach. W Ar gen ty nie i Pa ra gwa ju,
w re gio nach upraw soi GMO, stwier -
dzo no ma so we po gor sze nie zdro wia
pu blicz ne go w po sta ci ma so wych de -
for ma cji dzie ci (gli fo sat za bu rza for -
mo wa nie się na rzą dów w ży ciu pło -
do wym), bez płod no ści, po ro nień
i no wo two rów. Im por to wa na do Pol -
ski so ja GMO to łzy ar gen tyń skich
ma tek. W ostat nich la tach im port
ska żo nej soi GMO z Ame ry ki Po łu -
dnio wej do Pol ski osią gnął gi gan tycz -

ny roz miar 2 mln ton rocz nie, a to
żyw no ścio we uza leż nia nie się na sze -
go kra ju od pa szo wych mo no po li,
odby ło się za peł ną apro ba tą wszy st -
kich ko lej nych
rzą dów w ostat -
nich 10 la tach.
Do szło do te go,
że mi ni ster -
stwo rol nic twa
ogła sza, że 90-
95% śru ty so jo -
wej do stęp nej
na kra jo wym
ryn ku, sta no wi
śru ta GMO,
a „wpro wa dze -
nie za ka zu jej sto so wa nia spo wo do -
wa ło by dra stycz ny de fi cyt biał ka pa -
szo we go w kra ju i po gor sze nie kon -

ku ren cyj no ści kra jo wej pro duk cji
zwie rzę cej.”

Ak tu al nie ten her bi cyd z pie kła ro -

dem sy pią nam i so bie na ta le rze pol -
scy rol ni cy – do słow nie i w prze no -
śni. Nie wie dzą, co czy nią. Bo ma ją

Niszczą florę bakteryjną organizmów 
i powodują przez to szereg chorób. 

Niszczą także życie biologiczne gleby.
Masowo stosowana w Polsce soja GMO

jako pasza jest skażona Roundupem 
i przechodzi do produktów 

żywnościowych zwierzęcych i jaj.
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na to za chę tę prze ku pio nych służb
rol nych.

WSTĘP
Gli fo sat, o han dlo wej na zwie Ro un -
dup, to to tal ny fo sfo ro or ga nicz ny
her bi cyd, po chod na kwa su fo sfo no -
we go i gli cy ny. Jest do brze roz pu -
szczal ny w wo dzie (12 g/l).

Wy ka zu je bli skie po kre wień stwo
z Sa ri nem, bez won nym i bez barw -
nym, skraj nie nie bez piecz nym ga -
zem bo jo wym. Ak tu al na świa to wa
pro duk cja gli fo sa tu się ga wiel ko ści
rzę du 100 000 ton rocz nie. Po cząt ko -
wo ko ja rzo no go wy łącz nie z upra wa -
mi GMO, głów nie so ją i ku ku ry dzą.
Po tem za kres je go za sto so wań nie -
bez piecz nie wzrósł. Je go ma so we sto -
so wa nie w obu Ame ry kach, zwła -
szcza w Ar gen ty nie i po stę pu ją ca
eks pan sja do Eu ro py, do pro wa dzi ła
do la wi ny pro ble mów zdro wot nych,
których ska la i na tę że nie za le ży od
ilo ści te go środ ka za sto so wa ne go
w rol nic twie. Ni szczy ży cie ro ślin,
lu dzi, zwie rząt i gle by. Ak tu al nie jest
prak tycz nie je dy nym i naj bar dziej
ma so wo sto so wa nym her bi cy dem,
ukry wa nym pod wię cej niż set ką
nazw (Avans Pre mium 360 SL, Gli fo -
cyd 360 SL, Kli nik 360 SL, Ko smik
360 SL, Ta i fun 360 SL.Taj fun, Hu ra -
gan, Atut Bis 360 SL, etc.). Jest obe -
cnie wy kry wa ny we wszy st kich
prób kach śro do wi sko wych i w orga -
ni zmach ży wych, żyw no ści, wo dzie
pit nej. Wy kry to go (2015) w mo czu
Eu ro par la men ta rzy stów.
W jed nym z pro gra mów ame ry kań -
skie go ra dia przed sta wi ciel Mon san -
to utrzy my wał, że Ro un dup jest środ -
kiem ab so lut nie bez piecz nym. Pro -
wa dzą cy pro gram miał wcze śniej
przy go to wa ną szklan kę z Ro un du -
pem  i przed sta wi cie lo wi Mon san to,

na do wód te go co mówi, za pro po no -
wał je go wy pi cie. Słu cha cze usły sze -
li od po wiedź: „Czy my ślisz, że je -
stem idio tą?”. To praw dzi wa hi sto ria.
Przez wie le lat Mon san to ar gu men to -
wa ło, że jest to pro dukt ab so lut nie
bez piecz ny dla czło wie ka, po nie waż
upo śle dza pe wien szlak me ta bo licz -
ny, cha rak te ry stycz ny tyl ko dla ro -
ślin, tzw. szlak Shi ki ma te. Nie ste ty
oka za ło się, że wła śnie ko rzy st ne dla
nas bak te rie je li to we ten szlak ma ją!
Dla te go de struk cyj ne dzia ła nie tej
sub stan cji na flo rę bak te ryj ną czło -
wie ka nie po zo sta wia żad nych wąt -
pli wo ści, co do jej szko dli wo ści.
Efekt? Cho ru je my.

WAŻ NE TER MI NY
Okres pre wen cji: czas od dnia za sto -
so wa nia środ ka che micz ne go do dnia
bez piecz ne go wej ścia w te ren lu dzi
i zwie rząt
Okres ka ren cji: czas od dnia za sto so -
wa nia do dnia zbio ru
Okres po ło wicz ne go roz pa du (OPR):
czas, po którym po ło wa środ ka ule -
gnie de gra da cji
Gli fo sat jest związ kiem re la tyw nie
trwa łym, wol no ule ga bio de gra da cji,
której czas za le ży od śro do wi ska,
w którym jest obe cny. Wcho dzi do
łań cu cha po kar mo we go ro śli na -
zwie rzę - czło wiek. Wiel ko ści OPR
po da wa ne dla Ro un dup'u są roz bież -
ne (okres po ło wicz ne go roz pa du

w gle bie ma wy no sić 8-12-30 dni)
i nie wia ry god ne. Gdy by roz pa dał się
zgo dnie z ofi cjal ny mi da ny mi, nie
by ło by go aż ty le, do słow nie wszę -
dzie, co wspo mnia no wy żej.
Ła two obli czyć, że je śli OPR = 30 dni,
to po 200 dniach roz ło ży się w gle bie
w 99%. Lecz w gle bie to nie zna czy
w żyw no ści lub wo dzie lub w ży wym
orga ni zmie. Ko lej ny pro blem to fakt,
że pro dukt je go roz pa du – kwas ami -
no me ty lo fo sfo no wy (AM PA) jest bar -
dziej to ksycz ny niż on sam i mo że
ule gać wol niej szej de gra da cji, niż
sam gli fo sat.

DWA ZA STO SO WA NIA 
GLI FO SA TU
1. Usu wa nie chwa stów w upra wach

GMO – sto so wa nie 2 do 3 ra zy
w okre sie ich wzro stu oraz po za
upra wa mi GMO (ro wy, po bo cza
dróg, li nie ko le jo we, sa dy owo co -
we, par ki, cmen ta rze itp.)

2. De sy ka cja, czy li su sze nie
przedżniw ne ro ślin upraw nych
i rów no cze sne usu wa nie chwa -
stów.
Jest to skraj nie nie bez piecz ny
pro ce der, sto so wa ny obe cnie, do
obłę du, tak że w Pol sce: ku ku ry -
dza, rze pak, ko ni czy na, lu cer na,
gry ka, pro so są trak to wa ne Ro un -
du pem, co po wo du je, że żyw ność
ta sta je się tru ją ca. Jest to ewi -
dent ne zła ma nie pra wa, bo nie
ma mo wy o prze strze ga niu ja kie -
go kol wiek okre su ka ren cji, gli fo -
sat trwa le ska ża na sio na i nie ma
moż li wo ści je go roz kła du. Efekt to
trwa le ska żo ne, na sy co ne gli fo sa -
tem, plo ny. Jest to z pew no ścią
pro ce der zbro dni czy. 
Już po jed no krot nym sto so wa niu
do wy su sza nia przedżniw ne go,
gli fo sat gro ma dzi się w li ściach,
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ło dy gach, ziar nach zbóż lub owo -
cach. Po zo sta ło ści gli fo sa tu nie
mo gą być usu nię te przez wy my -
cie i nie są roz kła da ne przez go to -
wa nie. Gli fo sat po zo sta je sta bil ny
w żyw no ści przez rok i wię cej,
na wet je śli żyw ność jest mro żo na.
W pro duk tach żyw no ścio wych
jest tak trwa ły, jak w ety kie to wa -
nej bu tel ce te go her bi cy du na pół -
ce skle po wej.

Po ziom gli fo sa tu w USA, w pa szy
GMO to 400 ppm (czą ste czek na mi -
lion). Ba da nia Se ra li nie go do wio dły,
że dzia ła nie to ksycz ne za czy na się
już przy po zio mie 0,5 ppm, czy li
w pa szy GMO w USA po ziom to -
ksycz no ści jest 800 ra zy więk szy,
a w pa szy eu ro pej skiej 400 ra zy od
po zio mu wska za ne go ja ko bez piecz -
ny. Z ko lei do pu szczal ne stę że nie
w wo dzie pit nej wy no si 0,1 ppb (0,1
mi kro gra ma /litr).

WSZECH O BEC NOŚĆ GLI FO SA TU
Gli fo sat jest już obe cny wszę dzie, we
wszy st kich ba da nych prób kach po -
cho dze nia ludz kie go i zwie rzę ce go.
Chleb, pi wo, wi no, wo da pit na, kar -
ma dla zwie rząt, krew, mocz, mle ko
ko biet za wie ra gli fo sat. Gli fo sat dzia -
ła jak an ty bio tyk - za bi ja set ki ga tun -
ków bak te rii je li to wych od po wie -
dzial nych za pra wi dło we funk cjo no -
wa nie na sze go sy ste mu im mu no lo -
gicz ne go i ca łe go zdro wia. Jest to sil -
na fo sfo ro or ga nicz na to ksy na, zdol na
za bi jać orga nizm w spo sób bez po śre -
dni i po śre dni.

LI STA SZKÓD I CHO RÓB
1. No wo two ry ty pu estro ge no we go

po przez re cep to ry estro ge no we
już przy skraj nie ma łym stę że niu

c=1ppt (jed na część na try lion).
Pro po no wa ne nor my dla pasz to
np. 400 ppm po da ne wy żej. Prze -
kro cze nie: 400 mln ra zy.

2. W ma łych stę że niach dzia ła jak
hor mon ty pu estro ge nu po wo du -
jąc fe mi ni za cję męż czyzn.

3. Epi de mia cho rób ne rek i uszko dze nie
wą tro by.

4. Cho ro ba ry bia łu ska (Rys.1).
5. Zni szcze nie po ży tecz nych, a wzrost

szko dli wych bak te rii w gle bie
i prze wo dzie po kar mo wym czło -
wie ka.

6. Neu ro to ksy na dla mózgu – dzia ła
sy ner ge tycz nie z glu te nem. Pe -
sty cy dy orga no fo sfo ra no we ma ją
dzia ła nie neu ro to ksycz ne podob -
ne do ga zu bo jo we go sa ri nu.

7. Au tyzm – po śre dnio sy ner gia ze
szcze pie nia mi i pa ra ce ta mo lem.

8. Ce lia kia i nie to le ran cja glu te nu
roz sze rza się bły ska wicz nie. Je śli
nie ma gli fo sa tu, glu ten nie jest
gro źny.

9. Bez płod ność
u lu dzi
i zwie rząt.

10. Wro dzo ne
wa dy no -
wo rod ków.
O k a  z a  ł o
się, iż her -
bi cyd Ro -
un dup jest
b a r  d z o
szko d l i  wy
dla śro do -
wi ska, i dla czło wie ka. Na u kow cy
podej rze wa ją, że pre pa rat po wo -
du je nie od wra cal ne uszko dze nia
ludz kie go pło du (Rys.1).

11. Wy mie ra nie pszczół.
12. Kan dy do za (grzy bi ca) na sku tek

zni szcze nia po ży tecz nej flo ry bak -
te ryj nej, sta no wią cej prze ciw wa -
gę do Can di dy.

SKUT KI DLA POL SKI
Przy obe cno ści gli fo sa tu w mie rzal -
nych stę że niach, nie ma mo wy
o upra wach eko lo gicz nych i zdro wej
żyw no ści. 
Ro un dap zo stał wpro wa dzo ny do Pol -
ski dwie ma dro ga mi: po przez so ję i ku -
ku ry dzę GMO nim na sy co ną oraz bez -
po śre dnio ja ko her bi cyd. Na wet ku ry
są kar mio ne śru tą soi GMO. Nie ma
już bez piecz nej żyw no ści w Pol sce.
Opry ski wa nie zbęd nej tra wy to szko -
da nie wiel ka, bo nikt nie bę dzie te go
jadł. Ale jest znacz nie go rzej. W tej
chwi li, na wet tak waż ne dla odży -
wia nia bez glu te no we zbo ża, jak gry -
ka i pro so (ka sza ja gla na), nie są już
bez piecz ne, bo Ro un dup sto su je się
3-5 dni przed żni wa mi, w ce lu wy su -
sze nia ro ślin. Ogrom zła zro bił lob -
bing pro du cen tów i prze ku pio nych

służb rol nych. Jest to to tal ne bez pra -
wie, wy ni ka ją ce z nie prze strze ga nia
okre su ka ren cji. W efek cie plo ny są
ska żo ne trwa łym Ro un du pem. Kon -
su ment nie ma żad nej moż li wo ści
obro ny.

Rys. 1. Ar gen tyñ ska ofia ra Ro un du pu: cho ro ba ry bia ³u ska. To zdjê cie obie g³o ca ³y œwiat. 
Obok dziec ko z wa da mi: efekt dzia ³a nia gli fo sa tu w ¿y ciu p³o do wym.  

Import skażonej soi GMO z Ameryki
Południowej do Polski osiągnął 

gigantyczny rozmiar 2 mln ton rocznie, 
a to żywnościowe uzależnianie się naszego

kraju, odbyło się za zgodą wszystkich 
kolejnych rządów w ostatnich 10 latach.
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KON KLU ZJA
Co moż na i na le ży zro bić? Nie na le ży
bier nie cze kać na za kaz sto so wa nia
Gli fo sa tu. To na stą pi, ale je szcze po -
trwa. Po pro stu prze stać go ku po wać.
Ro un dup – nie, dzię ku ję.
1. Cał ko wi cie zboj ko to wać Ro un dup,

Gli fo sat, Taj fun, Hu ra gan i 80 in -
nych, per fi dnie ukry tych pod róż -
ny mi na zwa mi. Dziś pra wie każ -
dy her bi cyd za wie ra gli fo sat
i mu si być wy e li mi no wa ny. Nie
ma uzasadnienia je go sto so wa nia
po za le ni stwem i wy go dnic twem.
Pra wie każ dy ma ko siar kę.

2. Zboj ko to wać sprze da wa ną so ję
GMO ja ko pa szę i in ne pro duk ty
GMO. Za stą pić ją wła sny mi pol -
ski mi ro śli na mi pa stew ny mi,
w tym strącz ko wy mi.

3. Na po czą tek wpro wa dzić stre fy
wol ne od Gli fo sa tu np. ca ła gmi na
lub jej część, jed no więk sze lub
kil ka są sia du ją cych go spo darstw.

4. Jak naj szyb ciej na pięt no wać
i zde le ga li zo wać, i tak nie le gal ny
oprysk przed żni wa mi. Nie le gal -
ny w sen sie pra wa, bo okres ka -
ren cji nie jest prze strze ga ny.

5. Uświa do mić rol ni kom, że opry -
sku jąc her bi cy dem czy li gli fo sa -
tem, naj bar dziej szko dzą so bie
i swo jej ro dzi nie. Ma ją kon takt
z naj więk szy mi stę że nia mi. Ska -
żo na jest tak że i ta żyw ność, którą
oni je dzą: od ro ślin oko po wych,
do owo ców. Nie po mo że prak ty ka
wy dzie la nia dzia łek z upra wa mi
dla sie bie i na sprze daż. Ni szczą

flo rę bak te ryj ną orga ni zmów i po -
wo du ją przez to sze reg cho rób.
Ni szczą tak że ży cie bio lo gicz ne
gle by. Ma so wo sto so wa na w Pol -
sce so ja GMO ja ko pa sza jest ska -
żo na Ro un du pem i prze cho dzi do
pro duk tów żyw no ścio wych zwie -
rzę cych i jaj.

6. Tra dy cyj ne spo so by wal ki z chwa -
sta mi wca le się nie prze ży ły: są
ko siar ki, za bie gi agro tech nicz ne,
od po wie dni pło do zmian, moż na
sto so wać przy kry wa nie mię dzy -
rzę dów przy ma łych are a łach.
Chwa sty mo gą być so ju szni kiem,

po przy o ra niu i kom po sto wa niu,
wzbo ga ca ją gle bę w ma te riał
orga nicz ny. Ro un dap ni szczy cen -
ną bio ma sę. Gmi nie opła ca się
zor ga ni zo wać ko sze nie u tych,
których na to nie stać, niż po zwo -
lić na tru cie wszy st kich Ro un du -
pem.

7. Ja ko her bi cyd za mien ny moż na
sto so wać zwy kły kwas octo wy.

dr hab. inż. Przemysław T. Sanecki, 
Je rzy Zię ba
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