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KUPUJĄC
PODROBIONE ŚRODKI 

OCHRONY ROŚLIN 
TRACISZ WIELE RAZY

^PSOR
Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin

Skarbowa

www.bezpiecznauprawa.org

http://www.bezpiecznauprawa.org


Szukasz tanich oprysków  na aukcjach internetow ych?

Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika  
lu b  na straganie?

Zdarzyło  ci się skorzystać z usług  pośrednika, 
który dostarczał pestycydy z zagranicy pod dom ?

Czy wiesz, kiedy łamiesz prawo, a kiedy postępujesz 
zgodnie z nim? Odpowiedź znajdziesz poniżej.
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Gdzie nie kupować 

środków ochrony roślin?

• na straganie

• z bagażnika

• od pośrednika z zagranicy

• od kolegi

• spod lady

Łamiesz prawo, gdy...

• sprowadzasz bez zezw oleń M RiRW  środki 

ochrony roślin

Uwaga! X
Może grozić ci f l R  ^  ^
odpowiedzialność karna oraz 
konsekwencje administracyjne!

Gdzie i jak
kupować bezpiecznie?

W  sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który:

• jest zarejestrowany przez PIORiN*

• sprzedaje tylko ś.o.r. zarejestrowane 

w  Polsce

• wystawi dow ód zakupu, 

czyli paragon lub fakturę

www.minrol.gov.pl
Sprawdź publiczny rejestr

Kupujesz legalnie, gdy...

• nabywasz środki zarejestrowane 

w  Polsce w  legalnych punktach sprzedaży 

i dystrybucji, nadzorowanych przez PIORiN

www.bezpiecznauprawa.org

http://www.minrol.gov.pl
http://www.bezpiecznauprawa.org


Możesz stracić dotacje Twoje pieniądze są bezpieczne

t

M ożesz stracić dotacje unijne. Stosowanie 

niezarejestrowanych, w  tym  podrobionych 

ś.o.r. to naruszenie zasad wzajem nej 

zgodności (cross compliance).

Zwrot dofinansowania 
dotacji z UE

Inwestujesz i rozwijasz swoje gospodarstwo.

Możesz stracić plony ■ Twoje plony będą bezpieczne

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Podrobione środki ochrony roślin 

po zastosowaniu m ogą nie w ykazać ^  

żadnego działania lub zniszczyć 

plony. Przekonało się o tym  wielu 

rolników.

„Bądź mądry 
przed szkodą. 
Podejmuj 
mądre 
decyzje."

Jeśli kupujesz zarejestrowane ś.o.r. 

i stosujesz je  zgodnie z etykietą produktu 

oraz Dobrą Praktyką Rolniczą, masz 

pewność, że uzyskasz bezpieczne plony. 

Twoi klienci będą zadowoleni z jakości 

w yprodukowanej przez ciebie żywności.
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Kupujesz środki ochrony roślin z samochodu, na straganie, 

przypadkowych osób, z obcojęzyczną etykietą?

MOŻE Cl GROZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 

RYZYKUJESZ ZDROWIE SW OJE I INNYCH  

STWARZASZ ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

www.bezpiecznauprawa.org
t

http://www.bezpiecznauprawa.org

