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Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości przy badaniu
żywności i płodów rolnych!
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Najwyższa Izba Kontroli dokonała weryfikacji żywności i płodów rolnych pod
względem ich bezpieczeństwa. Sprawdzono je także pod względem
pozostałości pestycydów. Kontrola NIK wykazała kilka uchybień, o czym
można przeczytać poniżej.

Badanie płodów rolnych – kontrola NIK wykazała złą organizację
przy pobieraniu i badaniu próbek
NIK wskazuje, że zarówno MRiRW, jak i GIORiN w umowach i upoważnieniach nie określali
terminów wykonania zleconych badań próbek płodów rolnych.
Na dodatek, kontrola NIK wykazała długotrwałe badanie próbek płodów rolnych na obecność
pozostałości środków ochrony roślin. Potrafiło ono trwać nawet 3 miesiące. Długi czas badań
dotyczył owoców i warzyw z krótkim i długim okresem przechowania. Np. badanie próbki truskawki
trwało 43 dni, a sałaty aż 83 dni.
Uniemożliwiało to wydanie ewentualnego zakazu przeznaczania do spożycia i wprowadzania do
obrotu płodów rolnych, gdyby zawierały pozostałości środków ochrony roślin. Z tego powodu,
płody rolne wprowadzono do obrotu jako żywność jeszcze w trakcie badań.
Kontrola NIK wykazała także, że w przypadku 52 % próbek wykazano pozostałości środków
ochrony roślin. Co istotne, w 4 % próbek środki te przekraczały dopuszczalne normy.

Kontrola NIK – badanie żywności i ŚOR
NIK prowadząc kontrolę badań żywności zauważył, że liczba pobieranych próbek żywności do badań
na obecność pestycydów jest mniejsza, niż w innych krajach UE. Braki w sprzęcie spowodowały,
że w niektórych przypadkach nie można było wykryć części ŚOR. Podobnie, jak w przypadku badań
płodów rolnych występował długi czas badań żywności przekraczający 30 dni.
NIK przeprowadziła także kontrolę nad wykonywaniem badań środków ochrony roślin. Na jej
podstawie udało się ustalić, że średni czas badań jakościowych próbek środków ochrony
roślin wynosił 102 dni. Tak długi czas badań stwarzał ryzyko sprzedaży pestycydów
niespełniających norm jakościowych – podkreśla NIK.
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Kontrola NIK przedstawiła kilka nieprawidłowości, o których został poinformowany:
Prezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Całościowe omówienie kontroli można znaleźć na stronie NIK – Czy wiemy co jemy?
Najwyższa Izba Kontroli weryfikowała wcześniej zboża importowane, o czym pisaliśmy w artykule
Kontrola importowanych zbóż z Ukrainy bez zastrzeżeń.
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