OPOZORILO

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so sredstva
za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi. Da bi zagotovili varno
uporabo brez nesprejemljivih vplivov na ljudi
in okolje, so vsa FFS podvržena zahtevnemu
postopku registracije, v katerem se preverja
sprejemljivost njihove uporabe za slovenski
prostor. Zaradi navedenega je vsaka uporaba
neregistriranega FFS ali uporaba, ki ni v skladu
z navodilom za uporabo registriranega FFS,
nevarno in neodgovorno ravnanje!
Ponarejanje FFS je naraščajoč problem, s katerim
se srečujejo po vsem svetu, zato je Evropska
komisija o tem izdala posebno opozorilo. Pogosto
ga izvajajo kriminalne združbe z namenom
nezakonitega pridobivanja dobička, ne glede na
posledice.

PRED PONAREJENIMI
IN NELEGALNIMI
FITOFARMACEVTSKIMI
SREDSTVI
Kaj so ponarejena in
nelegalna FFS?
• Sredstva brez registracije ali drugega 			
		 ustreznega dovoljenja za promet in uporabo, ki
		 ga izda Fitosanitarna uprava RS (FURS).
• Sredstva, katerih sestava ne ustreza registraciji
		 ali drugemu ustreznemu dovoljenju za promet
		 in uporabo, ki ga izda FURS.
• Ponarejena sredstva.
•
		
		
		

Nelegalen je vsak nakup sredstev v drugih 		
državah EU brez posebnega dovoljenja, ki 		
zagotavlja, da je bilo sredstvo za uporabo v 		
slovenskih razmerah ocenjeno kot varno.

Uporaba ponarejenih in nelegalnih FFS je lahko zelo
nevarna za zdravje ljudi in okolje, poleg tega pa lahko
povzroči tudi gospodarsko škodo. Ob upoštevanju vseh
negativnih vplivov ponaredkov in nelegalnih sredstev
je njihova uporaba, ne glede na ceno, najdražji možen
nakup FFS.

Ministrstvo za Kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano –
FURS svetuje:

Ponaredki in nelegalni FFS
A. so lahko nevarni ljudem in okolju,
		 ker pogosto
• vsebujejo prepovedane aktivne snovi, ki 		
		
•
		
•
		
•

• FFS kupujte samo v registriranih 		
		 prodajalnah in ob nakupu zahtevajte račun.

škodujejo zdravju ljudi ali okolju
njihova uporaba pušča nedovoljene 		
ostanke v živilih
vsebujejo snovi, ki škodujejo 			
tretiranim rastlinam
imajo navedeno drugačno navodilo in		
namen uporabe od registriranega

• FFS nikoli ne kupujte preko spleta.
• FFS nikoli ne kupujte v drugih državah, če za
		 to niste pridobili posebnega dovoljenja.
•
		
		
		
		

B. lahko povzročijo veliko gospodarsko
		 škodo, ker
• gre za sredstva s pretečenim rokom uporabe
		
		
		
•
		
•
		
		
•
		

ali za sredstva, katerim so se zaradi 		
nepravilnega shranjevanja spremenile lastnosti
in učinkovitost
sploh ne vsebujejo aktivne snovi in so brez
želenega učinka
vsebujejo manjše vsebnosti aktivnih snovi od
deklarirane in ne zagotavljajo želene 		
učinkovitosti,
proizvajalec ne jamči za učinkovitost in 		
varnost uporabe.

Če kupujete FFS v sistemu ponudbe od vrat
do vrat preverite, ali je trgovec registriran
za promet s FFS, zapišite ime strokovne
osebe, ki vam je sredstvo izdala in zahtevajte
račun.

• Pri nakupu FFS vedno preverite rok uporabe
		 sredstva.

Kako prepoznamo ponaredke
- nelegalne FFS?
Ponarejeni in nelegalni FFS so običajno
cenejši in prihajajo do kupcev po
neobičajnih poteh:
•
		
		
		

trgovci jih pogosto pripeljejo v kraj s kombijem
in za plačilo zahtevajo gotovino, oziroma jih
kupci kupijo sami v tujini brez ustreznega 		
dovoljenja ali preko spleta

• ponujajo jih po bistveno nižji ceni

•
		
		
		

V primeru oglaševanja ali ponujanja 		
neregistriranih FFS o tem nemudoma 		
obvestite pristojno kmetijsko inšpekcijo ali
FURS.

•
		
		
		
		
		
		

V primeru, da vam je FFS ponujeno po
bistveno nižji ceni ali je embalaža FFS 		
neobičajna, navodila niso v slovenskem
jeziku oziroma je ta nepravilno uporabljen,
vedno pomislite na možnost ponaredkov
in o tem obvestite pristojno kmetijsko 		
inšpekcijo ali FURS.

Urad glavnega inšpektorja

• imajo neobičajen izgled embalaže, etiketa in
		 navodilo za uporabo nista v slovenskem jeziku
		 ali pa je uporaba slovenskega jezika nepravilna,
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• navodilo in oznake na embalaži so napisane
		 napačno ali pa jih sploh ne vsebujejo.

e-pošta: irskgh.mkgp@gov.si

