Продажбата по Интернет на пестициди е незаконна
Съгласно Закона за защита на растенията, търговията с продукти за растителна защита
се осъществява от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и
притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от
БАБХ.
Търговията с продукти за растителна защита се извършва само в селскостопански
аптеки или складове за търговия на продукти за растителна защита.
Предлагането на пестициди извън тези обекти, както и по интернет, превозването им с
цел търговия и доставка, е нарушение на законодателството и подлежи на санкции.
Закупуването на пестициди от интернет води до много рискове и потенциални щети.
Ето защо е добре да се знае кои пестициди са фалшиви или нелегални.
Какво представляват фалшивите или нелегални пестициди?
 Фалшиви пестициди:
Опаковката и етикетът изглеждат както при законните продукти (следователно
нарушават търговската марка на притежателя на правото и/или патента), но те нямат
нищо общо с оригиналния продукт. Те имитират оригиналите и много трудно могат да
бъдат различени, но всъщност не е известно какво съдържат.
 Нелегални пестициди:
Нямат етикет на български език. Не са регистрирани и не са тествани, за да се докаже
тяхната безопасност. След като един такъв продукт не е разрешен и не е тестван не се
знае как трябва да се дозира, да се употребява, какви са карантинните срокове и пр.
Забрана:
И фалшивите и нелегалните пестициди са неразрешени за продажба и употреба.
Подлежат на санкции всички които продават, употребяват или транспортират
такива продукти.
Вреда от нерегламентираната търговия и употреба на незаконни пестициди:
 Няма информация какво съдържат. Могат да съдържат отровни примеси,
забранени за употреба разтворители и други съставки на формулацията.
 Крият риск за здравето на хората и животните.
 Могат да окажат вредно въздействие върху околната среда и биоразнообразието.
 Съществува риск от изтичане или разпиляване на съдържанието поради
нискокачествени опаковки.
 Не са ефикасни, могат да увредят културите или да намалят добивите, както и
напълно да унищожат цялата продукция и да имат траен неблагоприятен ефект.
 Неизвестни остатъчни вещества в хранителната продукция, неодобрени активни
вещества или остатъци от пестициди над максимално допустимите норми.
 Нарушение на добрата растителнозащитна практика и на законодателството.

