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Nielegalne środki ochrony roślin są prawdziwą plagą. Działania skierowane przeciw
nieuczciwym praktykom, które są z nimi związane, przynoszą jednak efekty.

122 tony nielegalnych środków
Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa aż 122 tony nielegalnych
środków ochrony roślin zostało zatrzymano w wyniku operacji Silver Axe II. To wspólna akcja pod
przewodnictwem EUROPOLU z udziałem szesnastu krajów członkowskich. PIORIN był
jednym z uczestników akcji. Zgodnie z informacjami PIORIN-u kontrolowane były przejścia
graniczne czy składy celne. Inspektorzy sprawdzali także różne miejsca wewnątrz kraju. Efekt jest
porażający. Wyobraźmy sobie, że 122 tony to aż 5 tirów załadowanych nielegalnymi środkami.
Często podrobione środki mogą być podejrzane już ze względu na cenę.

Nielegalne środki ochrony roślin zwalczane przez PIORIN
Przypomnijmy, że PIORIN intensywnie zwalcza praktyki związane z nielegalnym obrotem środkami
ochrony roślin. Każde podejrzenie co do legalności danego środka powinniśmy zgłaszać do
inspekcji. Co może wzbudzić nasze podejrzenia? Choćby brak etykiety czy etykieta w obcym języku.
Preparaty dopuszczone do obrotu w naszym kraju powinny posiadać czytelną informację w języku
polskim. Często podrobione środki mogą być podejrzane już ze względu na cenę – jeśli w lokalnych
punktach dany preparat kosztuje 200 zł to czemu takie samo opakowanie rzekomo tego samego
produktu od np. przygodnego handlarza jest dwa razy tańsze? Opakowania nielegalnych środków
często są przygotowane wyjątkowo niestarannie. Zwracajmy także uwagę na datę produkcji oraz
numer partii. Nie decydujmy się również na zakup środka, który mógł być już otwierany – bardzo
łatwo rozpoznamy czy zamknięcie jest oryginalne czy też nie. Jeśli produkt został już otworzony to tak
naprawdę nie mamy żadnej gwarancji co znajduje się w środku.
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