
STOP!
a hamisított  
növényvédô  
szereknek

A hamisított vagy illegálisan forgalmazott 

növényvédô szer mindig drágább, 

mint az eredeti gyártótól származó…

még akkor is, ha olcsóbban árusítják…

Hogyan védekezzünk a hamisított, illegálisan forgalmazott, 
bizonytalan eredetû növényvédô szerek ellen?
 Növényorvos által elôírt növényvédô szereket használjon!
 Csak megbízható, ismert kereskedônél vásároljon növényvédô szert!
  Vásárlási és felhasználási engedélyhez kötött növényvédô szereket csak növényorvosi vénnyel 

vásároljon, amelynek egy példányát ôrizze meg!
  Gyanúsan olcsó, gyanús külsejû terméket ne vegyen meg! Kétség esetén hívja fel a gyártó cég 

képviselôjét, aki rövid úton tájékoztatást ad a szerrôl.
  Minden vásárlás esetén kérjen számlát és a számlát ôrizze meg!
  Gyanú esetén forduljon a Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei szervezeté-

hez és a megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságokhoz!
  Ne feledje! Csak az eredeti növényvédô szerek minôségét garantálja a gyártó cég. Hamisított 

termék használata során elôforduló károkért a forgalmazó és a felhasználó a felelôs!

A hamisított növény védô szerek tipikus külsô ismérvei:
–  olcsóbban kaphatók, mint az ismert, megbízható kereskedôk által árusított termékek
–  a feltüntetett hatóanyagból nem a gyárilag garantált mennyiséget tartalmazzák, vagy gyakran 

összetételük még csak nem is hasonlít az engedélyezett, legális termékekére
–  csomagolásuk megtévesztésig hasonlít az originális gyártók termékeire
–  címke feliratuk gyakran nyomdahibás, szemben a hibátlan eredetivel
–  lezárásuk sokszor eltér a gyári termékekétôl
–  gyûjtô csomagolásuk nem az eredeti gyártóktól  

megszokott minôségû
–  zugkereskedôk, sokszor internetes hirdetésekben árusítják
–  címkéje gyakran nem magyar nyelvû

Hamisított 
növényvédô 
szerek 
mindazok  
a termékek, 
amelyeket 
érvényes 
forgalomba 
hozatali és 
felhasználási 
engedély 
nélkül 
árusítanak!

 
Az eredeti,  

gyári termékek hatá-
sát, esetleges mellékhatá-

sait, minôségét igen magas  
színvonalú ellenôrzés után enge-
délyezi a növényvédelmi hatóság. 
Ezeknek a növényvédô szereknek 

a minôségét a forgalmazás során is 
folyamatosan ellenôrzik. A címké-
jükön elôírt felhasználási utasítás, 
veszélyjelek és figyelmeztetések 

betartásával az engedélye-
zett kultúrákban bizton-

ságosan alkalmaz-
hatók.

–  Ismeretlen összetételüknél fogva 
felmérhetetlen veszélyt jelente-
nek a felhasználóra. 

–  Hatástalanok vagy éppen káro-
sítják a kultúrnövényt, a termést 
tönkretehetik.

–  Károsítják környezetünket, szeny-
nyezik talajainkat, ivóvizünket. 

–  A kezelt növények termése isme-
retlen mennyiségû és összetételû 
szermaradékot tartalmazhat, 
ami a fogyasztók egészségét sú-
lyosan veszélyeztetheti.

A hamisított és ille-
gálisan forgalmazott 
növényvédô szerekkel 
magunkat és környe-
zetünket mérgezzük, 
gyermekeink, unoká-
ink egészségét, jövôjét 
tesszük tönkre!

A hamisított növény védô szerek 
használatának veszélyei:

–  Kontárok, képzetlen ál tanács-
adók számának növekedése.

–  A növényorvos és a gazdálko-
dók közti bizalmi viszony gyen-
gülése.

–  Hamisított, illegálisan forgalma-
zott növényvédô szer felhaszná-
lása esetén a támogatások  
megvonása.

–  A feketegazdaság növekedése  
és a törvénysértô felhasználás 
miatt tettenérés esetén súlyos 
büntetést kell fizetni.

Növényorvosi Kamara
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