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Technologia produkcji

Badania podejrzanych produktów, 
wykonane w laboratoriach producen-
tów środków ochrony roślin, wykazy-
wały wiele niezgodności ze składem 
opisanym na etykiecie. Najczęściej po-
wtarzające się zafałszowania to znacz-
nie zaniżona ilość substancji aktywnej 
(rozcieńczone) lub jej całkowity brak 
i obecność różnych zanieczyszczeń.

Stosowanie środków o nieznanym 
składzie może prowadzić do zniszczenia 
upraw, skażenia środowiska, a przede 
wszystkim do zagrożenia zdrowia ludzi. 
Obrót takimi środkami w świetle obo-
wiązujących przepisów jest przestęp-
stwem i grozi za to kara grzywny lub 
nawet pozbawienia wolności. Zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie roślin, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa dysponuje prawem na-
kładania wysokich kar pieniężnych na 
osoby wprowadzające do obrotu takie 

środki. Karze podlegają również osoby 
świadomie je zakupujące. 

Jak rozpoznać fałszywe 
środki ochrony roślin

Możemy podejrzewać, że środek 
który kupiliśmy jest fałszywy, jeżeli ku-
piliśmy go od przygodnych sprzedaw-
ców, na targowisku lub przez internet. 
Przy zakupie powinno zaniepokoić nas 
również to, że sprzedawca nie wystawił 
paragonu lub faktury, co jest podstawą 
do reklamacji towaru.

Według PIORiN o zafałszowaniu 
środków ochrony roślin świadczą:

etykieta w obcym języku•	
brak numeru partii i daty produkcji•	
niechlujnie naklejona etykieta•	
błędy literowe na etykiecie•	
etykieta słabej jakości, np. zamazana, •	
nieostry druk
naruszony pierścień nakrętki•	

naruszona aluminiowa folia pod na-•	
krętką (w przypadku niektórych pro-
duktów)
pojemniki wykonane ze słabej jakości •	
materiału, np. łatwo odkształcające się
uszkodzone pojemniki•	
inna barwa i zapach w porównaniu •	
z oryginałem
informacja na opakowaniu zbiorczym •	
niezgodna z informacjami na opako-
waniach jednostkowych.
O tych wszystkich uchybieniach 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie informuje przy 
okazji prowadzonych, wspólnie z PIO-
RiN, szkoleń dla rolników wykonują-
cych zabiegi ochrony roślin przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu.

Jan Janiszewski
Opracowanie na podstawie informacji 
PIORiN

Fałszywe pestycydy
Rynek środków ochrony roślin jest bardzo atrakcyjny dla fałszerzy. Podrobione produkty mogą 
stanowić 10% wartości całego rynku. Tracą na tym firmy produkujące środki ochrony roślin, ale 
przede wszystkim rolnicy, którzy wydają pieniądze na zakup „podróbek”, a zamiast skutecznej 
ochrony mają zniszczone uprawy

Pamiętajmy!
Kupujmy środki ochrony roślin jedynie u autoryzowanego sprzedawcy, w sklepie lub hurtowni.

Bądźmy czujni! Nie dajmy się nabrać na zakup podróbek.


