
EU:SSA MYYDYISTÄ  
KASVINSUOJELUAINEISTA 10% ON

   

VÄÄRENNÖKSIÄ!
Mikäli kasvinsuojeluaineiden väärennösten valmistajat olisivat yksi ja sama yritys,  
se olisi alan neljänneksi tai viidenneksi suurin! Silti vain jäävuoren huippu on tiedossa! 

Vuoden aikana EUssa takavarikoitiin yhteensä 
150 tonnia laittomia kasvinsuojeluaineita
Italiassa takavarikoitiin 80 tonnia. Puolassa jäi tullin haaviin 
20 tonnia DuPontin ja 30 tonnia Syngentan väärennöksiä. 
Baltiassa takavarikko sisälsi 3 tonnia tribenuronia väären-
netyissä pakkauksissa, aineet olisivat riittäneet yli 47.000 
hehtaarille.

Hampurissa väärennöksiä takavarikoitiin 150, 
Rotterdamissa 80 ja Gdyniassa 70 tonnia
Hampurissa pysäytettiin ja tuhottiin 3 tonnia väärennettyä 
klorantraniliprolia (Coragen® tehoaine). Gdyniassa löydet-
tiin 2,6 tonnia väärennettyä tribenuronia. Puolan-Ukrainan 
rajalla tulli esti 40 salakuljetusyritystä: sisälsivät väärennök-
siä Syngentan, Bayerin, BASFin ja Down tuotteista

Rikosoikeudellisia prosesseja käynnissä Puolassa 5,  
Romaniassa 5, Venäjällä 4 ja Espanjassa 2 

Tuoteväärennökset salakuljetetaan EU:n alueelle bulkkina 
tynnyreissä tai säkeissä, pakataan ja etiketöidään pakkaus-
laitoksissa erikseen tuotuihin pakkausmateriaaleihin. Valmis, 
laadukkaastikin etiketöity tuote voi sisältää ihan mitä vain: 
luvattua vähemmän tai ei lainkaan tehoainetta, jäämiä toi-
sista tai vääristä tehoaineista. Käytetyt aineet voivat sisältää  
haitallisia, syöpää aiheuttavia ja/tai myrkyllisiä, vaarallisia 
tai EU:ssa kiellettyjä ainesosia.

Huhtikuussa 2016 poliisi takavarikoi  
3 tonnia väärennettyä formulaatiota  

kiinalaisesta ”tehtaasta”. Väärennökset  
olivat tulossa bulkkina Eurooppaan!

SILVER AXE I PROJEKTISSA mukana 7 EU-maata 
Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Sloveniassa, Espanjassa ja Hollannissa 12-päivän tehoratsiaa oli toteuttamassa 
Europol, kasvinsuojeluteollisuus, ECPA, CropLife ja ECCA (European Crop Care Association). Tärkeimmissä satamissa ja 
lentokentillä tehtiin 350 tarkastusta, joissa paljastui 100 väärennöstapausta: epäilyttäviä lähetyksiä ja virheellisiä tullausil-
moituksia (kasviöljyä, liuotinainetta, pesuainetta, autovahaa, uusinta uutta ”sea weed extract”.

SILVER AXE II PROJEKTI nyt mukana 15 EU-maata
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Laadukkaasti väärennettyä pakkausmateriaalia: Kohopainettuja logoja: Bayer, DuPont™.  
Aidon näköinen pakkaus tai logo EIVÄT takaa valmisteen aitoutta!



OSTA KASVINSUOJELUVALMISTEET AINA TUTUSTA 
LUOTETTAVASTA, MAATALOUSKAUPASTA
- Varmista, että pakkauksessa on Tukesin HYVÄKSYMÄT myyntipäällystekstit suomeksi ja ruotsiksi
- Katso myös alkuperäinen ERÄNUMERO, sen perusteella valmiste on aina jäljitettävissä. 

- LYHYT toimitusketju tehtaasta maatalouskauppaan varmistaa tuotteen toimivuuden ja vastuunkantajan

- Jos kuitenkin epäilet valmisteen alkuperää, ota yhteys myyjään tai maahantuojaan.

RINNAKKAISTUONTIKIN LISÄÄ RISKIÄ
EU:ssa treidaajien tai netissä myynnissä olevat erät lisäävät 
tuntuvasti riskiä, sillä laillisen rinnakkaistuonnin suojassa 
tuodaan  markkinoille helposti väärennöksiä. Esimerkiksi 
Saksassa on yli 2.000 rinnakkaistuontilupaa.  ECPA:n arvion 
mukaan näistä kasvinsuojeluaineista 40-80% on laittomia 
väärennöksiä.
Tuotteet kulkevat monien välikäsien ja EU-maan kautta 
ennen kuin päätyvät myyntiin. Tuotteen alkuperämerkinnät 
usein hävitetään, näin jäljitettävyys käy mahdottomaksi: 
etiketti vaihdetaan, tuote pakataan uudelleen ja alkuperäiset 
eränumerot ja muut tunnisteet poistetaan.

TUOTEVÄÄRENNÖS AIHEUTTAA RISKEJÄ 

Viljelijälle 
- ALTISTUMINEN: terveydelle haitalliset, tuntemattomat 
aineyhdisteet.
- TYÖTURVALLISUUS: leimahduspiste kuljetuksen, 
varastoinnin ja käsittelyn aikana. Huonolaatuiset, vuotavat 
pakkaukset.
- KÄYTTÖONGELMAT: liukenevuus, tankkiseokset, suutti-
mien tukkeutumiset, ruiskun puhdistus ei onnistu. 

Viljelykasveille 
- VIOITUKSET: koko sadon menetys tai käyttökelvotto-
muus.
- JÄÄMÄT: epäpuhtaudet, myrkylliset, syöpää aiheuttavat 
ainesosat, viljelylohko ehkä käyttökelvoton seuraavana 
vuonna.

Ympäristölle ja pohjavesille 
- EPÄPUHTAUDET: tuntemattomat ja tutkimattomat, 
myrkylliset ainesosat, sekä EU:ssa kielletyt aineet.

Kuluttajalle 
- VAARALLISET jäämät elintarvikkeissa: ruokaketjun tur-
vallisuus horjuu. ”Puhdasta Suomesta” maineen ja luotetta-
vuuden menetys.
- taloudelliset seuraukset.

PUOLASSA 2015, VILJELIJÄ OSTI  
TUHOHYÖNTEISAINETTA,   

VÄÄRENNÖS SISÄLSIKIN RIKKAKASVIIN  
TEHOAVAA AINETTA!   

16 HEHTAARIA TUHOUTUI! 

Pelkästään pakkausta tarkastamalla ei voi päätellä onko tuote 
AITO vai VAARALLINEN VÄÄRENNÖS: Liettuassa 
takavarikoitiin erä Titus®-tuoteväärennöstä. Edes DuPont™ 
pakkausasiantuntija ei voinut laadukkaan näköistä pakkausta 
katsomalla päätellä onko tuote aito vai väärennös. Vasta labo-
ratorioanalyysi varmisti, että kyseessä oli VÄÄRENNÖS.


