НЕЛЕГАЛНИ ПЕСТИЦИДИ!
НА РИСК
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ВАШИТЕ КУЛТ УРИ

През изминалите няколко години се отчита нарастване
на нелегалния внос и търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по
целия свят. В България също нараства предлагането на
нелегални продукти за растителна защита, които в повечето случаи съдържат вещества и добавки, забранени за употреба в целия Европейски съюз.
АРИБ работи активно с компетентните власти – БАБХ,
Митници, Полиция, ДАНС против разпространението на
фалшиви и нелегални продукти за растителна защита.
От началото на годината при проверки на границата
са конфискувани над 8 тона продукти от контрабанден
внос и на нарушителите са съставени актове по Закона
за митниците. От БАБХ са предприети засилени проверки както на границите, така и във вътрешността на
страната, против търговията и употребата на нелегални продукти за растителна защита.

Решителните мерки против контрабандния внос ще повлияят положително и политиката за противодействие
на икономическите престъпления, тъй като вносът и
употребата на нелегални ПРЗ са свързани с укриване на
доходи и данъци – фактори с крайно негативно отражение върху легалната икономика.
Освен икономическо престъпление, търговията с фалшиви и незаконни пестициди е престъпление срещу
човешкото здраве, здравето на растенията и околната
среда, в резултат на неизвестния състав на продуктите.
Фалшивите и нелегалните пестициди не са регистрирани и не са тествани, за да се докаже тяхната безопасност!
Същевременно земеделските производители рискуват
своята продукция, тъй като веществата, съдържащи се
във фалшивите и нелегални препарати, могат напълно
да унищожат реколтата и да доведат до огромни финансови загуби за фермерите.
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Ако имате информация, свързана
с продажбата на незаконни
продукти, свържете се и се
консултирайте с инспекторите от
съответната Областна Дирекция по
Безопасност на Храните

www.babh.government.bg

За повече информация:
www.illegalpesticides.eu
www.ecpa.eu
www.bgcpa.eu
www.babh.government.bg

Купувайте ПРЗ само
от регламентирани
обекти или
дистрибутори

Бъдете внимателни
за извънредни
специални оферти
и / или прекалено
големи отстъпки,
предлагани
от неизвестни
доставчици

Етикетите на
продукта трябва
бъдат на български
език и да са трайно
закрепени към
опаковката

Винаги изисквайте
Фактура и/или
касова бележка

