
ТОВ «Аріста ЛайфСайенс 
Україна»
Контактні телефони/факс:  
(+380 44) 490 26 93; 
(+380 44) 258 17 08
Поштова адреса: 03040, Україна, 
м. Київ, вул. Васильківська, 1, оф. 212 

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
Контактний телефон:
(+38 044) 591 55 95
Факс: (+38 044) 591 55 97
Поштова адреса:
бульвар Дружби народів, 19
м. Київ, 01042
www.agro.basf.ua

ТОВ «Байєр» 
Гаряча лінія: (+380 44) 220 33 72
Контактний телефон: 
(+380 44) 220 33 00
www.bayercropscience.com.ua 
Поштова адреса: вул. Верхній Вал, 4б, 
м. Київ, 04071 
Гаряча лінія Байєр АГ (Німеччина): 
+44 1603 40 10 30

Представництво  
«Доу АгроСайенсіс Компані»
Контактний телефон: 
(+38 044) 230 26 50/289 20 40  
Факс: (+38 044) 289 20 41
Поштова адреса: 
вул. Велика Васильківська, 9/2,
оф. 72, Київ 01004
www.dowagro.com

ТОВ «Дюпон Україна» 
Гаряча лінія: 0 800 309 309
Контактний телефон: 
(+38 044) 495 26 70
Поштова адреса: 
вул. Спаська 30 А, 
Київ, Україна 04070
www.zzr.dupont.ua

ТОВ «Мактешим-Аган Україна»
Контактний телефон:  
(+380 44) 496 05 45
Факс: (+380 44) 496 02 22
Поштова адреса: вул. Васильківська 14,
оф. 404, Київ 03040
www.ma-ukraine.com.ua

ТОВ «Монсанто Україна»
Контактний телефон:  
(+38 044) 490 75 75
Факс: (+38 044) 490 01 45
Поштова адреса: вул. Володимирська 
101А, пов. 5, Київ 01033
www.monsanto.com.ua
www.roundup.ua

ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» 
Контактний телефон: 
(+38 044) 495 53 60 
Поштова адреса: вул. М. Грінченка, 4, 
Горизонт Парк, Київ, 03680
www.nufarm.com.ua

ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» 
Контактний телефон: 
(+ 38 044) 494 37 04
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Горького, 172 А, 11-й поверх
www.summit-agro.com.ua

ТОВ «Сингента»
Контактний телефон: 
(+38 044) 494 17 71  
Факс:  (+38 044) 494 17 70, 
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
www.syngenta.ua

Європейська Бізнес Асоціація
Андріївський узвіз 1а, 1-й поверх
Київ,  04070,  Україна
Тел.:  (+38 044) 496 06 01 
Факс: (+38 044) 496 06 02
www.eba.com.ua

Гарячі лінії/ контактна інформація компаній-членів 
Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації

ВиБіР шЛяхУ –  ВиБіР яКОСТі жиТТя
Програма боротьби з підробленими засобами захисту рослин 

Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
2014 р.

�� Страждає репутація фірми 
та препарату;
�� Не окуповуються 
інвестиції в створення 
оригінального препарату, 
його просування на ринок;
�� Втрачена вигода.

�� Загроза для здоров’я при внесенні фальсифікату на поле;
�� Ураження ґрунтів, втрата продуктивної вологи в ґрунті;
�� Забруднення підземних та поверхневих вод; 
�� Загибель культури;
�� Упущення оптимальних термінів проведення захисних 
заходів проти шкідливих організмів, що часто обертається 
необхідністю проведення ремонту посіву або й пересіву 
культури;
�� Витрати на додатковий посівний матеріал, пальне і 
додаткову оплату праці;

�� Повна або часткова втрата врожаю; 
�� Фінансові збитки;
�� Непридатна до споживання сільськогосподарська 
продукція, забруднена залишками заборонених шкідливих 
речовин та домішок;
�� Загроза для здоров’я під час споживання с/г продукції, 
обробленої фальсифікатом;
�� Зіпсована репутація фермера, як постачальника якісної та 
безпечної продукції.

�� Низька біологічна 
ефективність;
�� Загибель культури;
�� Погіршення родючості 
ґрунтів;
�� Поява резистентних 
(стійких) популяцій 
шкідливих організмів;
�� Післядія на наступні 
культури у ланці сівозміни 
(пригнічення росту, 
затримки розвитку, 
зрідження стеблостою 
чутливих культур, 
погіршення якісних 
показників урожаю тощо);
�� Заборона на реалізацію 
врожаю;
�� Неможливість експорту 
с/г продукції.

�� Негативний вплив на 
здоров’я працюючих;
�� Непридатна 
до споживання 
сільськогосподарська 
продукція, забруднена 
залишками заборонених 
шкідливих речовин та 
домішок;
�� Загроза для 
здоров’я споживачів 
сільгосппродукції, 
обробленої 
фальсифікованими ЗЗР;
�� Ураження ґрунту;
�� Забруднення підземних та 
поверхневих вод;
�� Загибель флори та фауни.

�� Збитки;
�� Несплачені податки;
�� Негативний вплив на 
експорт сільгосппродукції; 
�� Зіпсований імідж країни.

Виробник 
оригінального 

продукту

Сільське  
господарство

Людина і довкілля Держава

НАСЛіДКи зАСТОСУВАННя ФАЛьСиФіКАТУ

Основна небезпека фальсифікату криється в тому, що наслідки застосування фальсифікату неможливо навіть 
гіпотетично спрогнозувати! 



ЩО ПРихОВУЄ 
ФАЛьСиФіКАТ?
На превеликий жаль, сьогодні підробки 
не є дивиною. Майже щоденно ми стика-
ємося з підробленими ліками, парфумами, 
одягом, взуттям, іграшками тощо. Проте 
про підроблені пестициди і агрохімікати 
відомо далеко не всім... Люди навіть не 
замислюються над тим, які загрози кри-
ються в фальсифікованих засобах захисту 
рослин (ЗЗР), і не усвідомлюють, чому 
варто сказати «ні» підробкам. 

Кампанія Агрохімічного комітету  Євро-
пейської Бізнес Асоціації з інформування 
фермерів і аграріїв про жахливі наслідки та 
небезпеку застосування фальсифікованих й 
нелегальних засобів захисту рослин триває 
вже четвертий  рік поспіль (2010  - 2014 
рр.). Ми намагаємося вберегти вас від «зу-
стрічі» з фальсифікатом і щиро сподіваємо-
ся, що нас почують, а наші поради стануть 
у нагоді у вашій щоденній діяльності. 

Сподіваємося, що знайомство з матеріа-
лами цієї інформаційної листівки змусить 
як професіоналів, так і любителів-аграріїв 
серйозно замислитися над проблемою 
підроблених засобів захисту рослин та 
допоможе зробити правильний вибір, 
тим самим подбавши про власне здоров’я 
й безпеку,  здоров’я й безпеку своїх близь-
ких та інших споживачів,  й застереже від 
помилкових кроків та марних втрат… 

Ринок ЗЗР в Україні потерпає від нашестя 
величезної кількості підроблених пестици-
дів і агрохімікатів. Під назвами  найбільш 
відомих препаратів продають невідомі 
хімічні сполуки. Питання фальсифікованих 
ЗЗР стоїть дуже гостро, адже воно без-
посередньо стосується процесу виробни-
цтва сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, які мають бути аб-
солютно БЕЗПЕЧНИМИ для споживання. 

Фальсифікована продукція -  це свідо-
мо змінена (підроблена) продукція, яка 
має приховані властивості, інформація 
про які є завідомо неповною чи недо-
стовірною.

Показники, за якими вирізняють 
фальсифікат:   
�� склад продукту;
�� упаковка;
�� якість і чистота діючої речовини;
�� якість і стабільність формуляцій.

Фальсифіковані пестициди, навіть за на-
явності діючої речовини, аналогічної тій, 
що є в оригінальному препараті, містять 
неперевірені допоміжні речовини (стабі-
лізатори, ад’юванти, барвники тощо) не-
відомого походження, що можуть фор-
мувати непередбачені шкідливі сполуки! 
Це можуть бути або суто технічні до-
мішки, які мають найнесподіваніші якості 
й активність, або більш дешеві речовини, 
часто токсичні, покликані замінити собою 
якісні компоненти оригінального препа-
рату та зробити підробку дешевою. Тому 

Мал. 1. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
(Примітка: пестициди потребують особливих умов 
зберігання, в т.ч. певного температурного режиму 
та ізоляції від навколишнього середовища!).

Мал. 2. Приклад застосування незареєстрованого в Україні гербіциду невідомого складу. Результат: поле 
соняшнику справляє гнітюче враження…

УВАГА! інформація про 
небезпеку фальсифікованих ззР 
відсутня або обмежена, їхня дія 

– непередбачувана, а завдана
шкода – істотна та довговічна.

УВАГА! Немає жодних 
гарантій, що вміст підробленого 
препарату відповідає тому, що 

написано на його етикетці!

фальсифіковані пестициди є не лише не-
ефективними, а й майже завжди при-
зводять до непередбачуваних наслідків 
та завдають значної шкоди!

Економія на виготовленні та придбан-
ні підроблених пестицидів приносить 
лише людське горе та істотні матері-
альні збитки...   

Токсичні домішки невивчених препара-
тів потрапляють у довкілля, накопичу-

ються у поверхневих та підземних водах 
й на довгі роки залишаються у ґрунті, 
впливаючи на майбутні врожаї. 

Для певних представників фауни контакт 
з підробленими пестицидами закінчуєть-
ся фатально: їхні тіла зневоднюються, 
муміфікуються або навіть розриваються 
на сегменти… При цьому необхідно 
пам’ятати, що лабораторні дослідження, 
проведені зі зразками фальсифікованих 
ЗЗР, майже завжди фіксують неперед-
бачуваний та зазвичай вкрай негативний 
вплив фальсифікату на зовнішнє серед-
овище та живих істот.   

Основні види підробок
�� Відсутність діючої речовини в імітації 
препаративної форми;
�� Зниження вмісту діючої речовини;
�� Продаж замість препарату невідомих 
речовин; 
�� Продаж низькоякісних копій під на-
звою оригінальних препаратів.

Найбільш чутливі до підробок 
сегменти:
�� Ринок дрібної упаковки -  до 50%;
�� Індустріальний сегмент протруйників 
насіння; 
�� Гербіциди з класу сульфонілсечовин.

інтернет -  новий активний канал 
продажу

На жаль, сучасні технології дуже актив-
но використовуються фальсифікаторами.  
Проте торгівля через Інтернет має свої 
особливості, за якими легко розпізнати 
продаж підробок, зокрема: 

�� Продавець – фізична особа, іноді за-
значено лише ім’я особи;

�� Адреса неповна;

�� Контактний телефон – лише мобіль-
ний;

�� Замовлення можна зробити через 
Інтернет безпосередньо з Китаю; 

�� Пропонується як готовий продукт, 
так і сировина;

�� Можна замовити окремо сировину, 
будь-яку тару та будь-які етикетки 
(після чого відбувається фасування 
на місці).

Мал. 4.  Ліворуч – оригінальний препарат, 
праворуч - підробки

УВАГА! Наявність відповідної 
кількості діючої речовини  

не гарантує  оригінальності   
продукту!

УВАГА! У разі виникнення 
сумнівів щодо того, чи 

справжній пестицид ви тримаєте 
в руках, завжди звертайтеся до 

компанії-виробника!

УВАГА! В Україні державну 
реєстрацію отримує виключно 
препарат під певною назвою, 

тому продаж окремих 
компонентів означає, що ця 

сировина потрапила до країни в 
нелегальний спосіб!

Мал. 3. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
невідомого походження та окремо – етикетки.

зАхиСТіТь СЕБЕ!
Є ряд простих рекомендацій, дотриму-
ючись яких, споживачі можуть захистити 
себе від контрафактної продукції, а саме:

�¾ Не купуйте пестициди і агрохімікати:
��  на ринку;
��  з вантажівок у невідомих продавців;
��  через Інтернет;
��  без чеку та сертифікату якості.

Пам’ятайте: ввозитися на територію 
України, продаватися і використовува-
тися можуть тільки зареєстровані пре-
парати. Продаж окремих компонентів 
препа рату є нелегальним і свідчить про 
те, що ви маєте справу з фальсифікатом!
Повідомляйте інспекторів Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби 
України про виявлений фальсифікат. 

�¾ Де купувати? 
Компанії-виробники засобів захисту рос-
лин (ЗЗР) застерігають: купуйте пестициди 
лише в офіційних дистри б’юторів, у спеці-
алізованих магазинах і відомих фірмах, ко-
трі добре себе зарекомендували на ринку 
пестицидів!  Покупка у надійних офіційних 
дистриб’юторів – перший крок до отри-
мання оригінального продукту.  

�¾ Купуйте засоби захисту рослин лише 
у ліцензованих постачальників

які мають ліцензії на право зберігання та 
торгівлю ЗЗР, сертифікати від по   від  ності 
на продукцію, що реалізується. Завжди 
вимагайте ліцензію у «віртуальних» та 
сумнівних постачальників. 

�¾ Документ, що підтверджує  факт 
продажу 

При придбанні ЗЗР обов’язково вима-
гайте від продавця сертифікат якості на 
продукт та касовий (товарний) чек із за-
значенням наступної інформації: 
�� назва підприємства або прізвище про-
давця;
�� найменування товару;
�� ціна та кількість товару; 
�� дата продажу. 

�¾ Захисні елементи упаковки
Упаковка повинна бути заводською. 
Звертайте особливу увагу на наявність 
захисних елементів на упаковці, таких 
як голограми, захисні плівки, номер пар-
тії, спеціальні позначки на кришці тощо. 
Оригінальну голограму неможливо зня-
ти неушкодженою з упаковки!

�¾ Етикетка
Уважно роздивіться етикетку:  інформа-
ція на етикетці повинна бути надрукова-
на чітким шрифтом, українською мовою, 
із зазначенням:
�� назви постачальника і його адреси в 
Україні;
�� діючої речовини;
�� назви препарату;
�� номеру партії;
�� ваги або об’єму;
�� дати виготовлення та терміну придат-
ності;
�� найменування фірми-виробника і йо-
го адреси; 
�� регламенту застосування. 

Етикетка повинна міцно кріпитися до 
упаковки!  

�¾ Тара для роздрібного фасування
Звертайте особливу увагу на тару, в яку 
розфасовані ЗЗР: пестициди і агрохіміка-
ти для роздрібного продажу населенню 
не розфасовуються в медичну тару!

�¾ Занизькі ціни та привабливі знижки
При придбанні ЗЗР будьте пильними: 
уникайте сумнівних угод та вражаючих 
«знижок», які є першою ознакою фальси-
фікату! Купуйте ЗЗР лише у перевірених 
та надійних постачальників!

�¾ У випадку виникнення сумнівів що-
до оригінальності продукту телефо-
нуйте до компаній-виробників засо-
бів захисту рослин 

Це необхідно для здійснення зворотно-
го зв’язку з учасниками ринку, для опе-
ративного інформування та реагування 
на появу  підробок. Мета: забезпечен-
ня фермерів справжніми перевіреними 
пестицидами та уникнення небезпеки, 
пов’язаної з використанням підробок.   

�¾ Підвищення обізнаності 
учасни ків ринку 

Компанії-виробники приділяють значну 
увагу інформуванню ринку про проблему 
підробок, ведуть активну роз’яснювальну 
роботу через ЗМІ, семінари, дні поля, ін-
формаційні листи, друковані матеріали 
тощо. Ведеться робота з підвищення 
обізнаності учасників ринку (насампе-
ред, аграріїв) з характерними маркуваль-
ними ознаками, що відрізняють оригі-
нальні пестициди від фальсифікату.

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Підробки інсектициду 
Актара

У разі виникнення навіть 
найменших сумнівів щодо 

того, чи справжній пестицид ви 
тримаєте в руках, не зволікайте - 
завжди звертайтеся до компанії-

виробника!



ЩО ПРихОВУЄ 
ФАЛьСиФіКАТ?
На превеликий жаль, сьогодні підробки 
не є дивиною. Майже щоденно ми стика-
ємося з підробленими ліками, парфумами, 
одягом, взуттям, іграшками тощо. Проте 
про підроблені пестициди і агрохімікати 
відомо далеко не всім... Люди навіть не 
замислюються над тим, які загрози кри-
ються в фальсифікованих засобах захисту 
рослин (ЗЗР), і не усвідомлюють, чому 
варто сказати «ні» підробкам. 

Кампанія Агрохімічного комітету  Євро-
пейської Бізнес Асоціації з інформування 
фермерів і аграріїв про жахливі наслідки та 
небезпеку застосування фальсифікованих й 
нелегальних засобів захисту рослин триває 
вже четвертий  рік поспіль (2010  - 2014 
рр.). Ми намагаємося вберегти вас від «зу-
стрічі» з фальсифікатом і щиро сподіваємо-
ся, що нас почують, а наші поради стануть 
у нагоді у вашій щоденній діяльності. 

Сподіваємося, що знайомство з матеріа-
лами цієї інформаційної листівки змусить 
як професіоналів, так і любителів-аграріїв 
серйозно замислитися над проблемою 
підроблених засобів захисту рослин та 
допоможе зробити правильний вибір, 
тим самим подбавши про власне здоров’я 
й безпеку,  здоров’я й безпеку своїх близь-
ких та інших споживачів,  й застереже від 
помилкових кроків та марних втрат… 

Ринок ЗЗР в Україні потерпає від нашестя 
величезної кількості підроблених пестици-
дів і агрохімікатів. Під назвами  найбільш 
відомих препаратів продають невідомі 
хімічні сполуки. Питання фальсифікованих 
ЗЗР стоїть дуже гостро, адже воно без-
посередньо стосується процесу виробни-
цтва сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, які мають бути аб-
солютно БЕЗПЕЧНИМИ для споживання. 

Фальсифікована продукція -  це свідо-
мо змінена (підроблена) продукція, яка 
має приховані властивості, інформація 
про які є завідомо неповною чи недо-
стовірною.

Показники, за якими вирізняють 
фальсифікат:   
�� склад продукту;
�� упаковка;
�� якість і чистота діючої речовини;
�� якість і стабільність формуляцій.

Фальсифіковані пестициди, навіть за на-
явності діючої речовини, аналогічної тій, 
що є в оригінальному препараті, містять 
неперевірені допоміжні речовини (стабі-
лізатори, ад’юванти, барвники тощо) не-
відомого походження, що можуть фор-
мувати непередбачені шкідливі сполуки! 
Це можуть бути або суто технічні до-
мішки, які мають найнесподіваніші якості 
й активність, або більш дешеві речовини, 
часто токсичні, покликані замінити собою 
якісні компоненти оригінального препа-
рату та зробити підробку дешевою. Тому 

Мал. 1. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
(Примітка: пестициди потребують особливих умов 
зберігання, в т.ч. певного температурного режиму 
та ізоляції від навколишнього середовища!).

Мал. 2. Приклад застосування незареєстрованого в Україні гербіциду невідомого складу. Результат: поле 
соняшнику справляє гнітюче враження…

УВАГА! інформація про 
небезпеку фальсифікованих ззР 
відсутня або обмежена, їхня дія 

– непередбачувана, а завдана
шкода – істотна та довговічна.

УВАГА! Немає жодних 
гарантій, що вміст підробленого 
препарату відповідає тому, що 

написано на його етикетці!

фальсифіковані пестициди є не лише не-
ефективними, а й майже завжди при-
зводять до непередбачуваних наслідків 
та завдають значної шкоди!

Економія на виготовленні та придбан-
ні підроблених пестицидів приносить 
лише людське горе та істотні матері-
альні збитки...   

Токсичні домішки невивчених препара-
тів потрапляють у довкілля, накопичу-

ються у поверхневих та підземних водах 
й на довгі роки залишаються у ґрунті, 
впливаючи на майбутні врожаї. 

Для певних представників фауни контакт 
з підробленими пестицидами закінчуєть-
ся фатально: їхні тіла зневоднюються, 
муміфікуються або навіть розриваються 
на сегменти… При цьому необхідно 
пам’ятати, що лабораторні дослідження, 
проведені зі зразками фальсифікованих 
ЗЗР, майже завжди фіксують неперед-
бачуваний та зазвичай вкрай негативний 
вплив фальсифікату на зовнішнє серед-
овище та живих істот.   

Основні види підробок
�� Відсутність діючої речовини в імітації 
препаративної форми;
�� Зниження вмісту діючої речовини;
�� Продаж замість препарату невідомих 
речовин; 
�� Продаж низькоякісних копій під на-
звою оригінальних препаратів.

Найбільш чутливі до підробок 
сегменти:
�� Ринок дрібної упаковки -  до 50%;
�� Індустріальний сегмент протруйників 
насіння; 
�� Гербіциди з класу сульфонілсечовин.

інтернет -  новий активний канал 
продажу

На жаль, сучасні технології дуже актив-
но використовуються фальсифікаторами.  
Проте торгівля через Інтернет має свої 
особливості, за якими легко розпізнати 
продаж підробок, зокрема: 

�� Продавець – фізична особа, іноді за-
значено лише ім’я особи;

�� Адреса неповна;

�� Контактний телефон – лише мобіль-
ний;

�� Замовлення можна зробити через 
Інтернет безпосередньо з Китаю; 

�� Пропонується як готовий продукт, 
так і сировина;

�� Можна замовити окремо сировину, 
будь-яку тару та будь-які етикетки 
(після чого відбувається фасування 
на місці).

Мал. 4.  Ліворуч – оригінальний препарат, 
праворуч - підробки

УВАГА! Наявність відповідної 
кількості діючої речовини  

не гарантує  оригінальності   
продукту!

УВАГА! У разі виникнення 
сумнівів щодо того, чи 

справжній пестицид ви тримаєте 
в руках, завжди звертайтеся до 

компанії-виробника!

УВАГА! В Україні державну 
реєстрацію отримує виключно 
препарат під певною назвою, 

тому продаж окремих 
компонентів означає, що ця 

сировина потрапила до країни в 
нелегальний спосіб!

Мал. 3. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
невідомого походження та окремо – етикетки.

зАхиСТіТь СЕБЕ!
Є ряд простих рекомендацій, дотриму-
ючись яких, споживачі можуть захистити 
себе від контрафактної продукції, а саме:

�¾ Не купуйте пестициди і агрохімікати:
��  на ринку;
��  з вантажівок у невідомих продавців;
��  через Інтернет;
��  без чеку та сертифікату якості.

Пам’ятайте: ввозитися на територію 
України, продаватися і використовува-
тися можуть тільки зареєстровані пре-
парати. Продаж окремих компонентів 
препа рату є нелегальним і свідчить про 
те, що ви маєте справу з фальсифікатом!
Повідомляйте інспекторів Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби 
України про виявлений фальсифікат. 

�¾ Де купувати? 
Компанії-виробники засобів захисту рос-
лин (ЗЗР) застерігають: купуйте пестициди 
лише в офіційних дистри б’юторів, у спеці-
алізованих магазинах і відомих фірмах, ко-
трі добре себе зарекомендували на ринку 
пестицидів!  Покупка у надійних офіційних 
дистриб’юторів – перший крок до отри-
мання оригінального продукту.  

�¾ Купуйте засоби захисту рослин лише 
у ліцензованих постачальників

які мають ліцензії на право зберігання та 
торгівлю ЗЗР, сертифікати від по   від  ності 
на продукцію, що реалізується. Завжди 
вимагайте ліцензію у «віртуальних» та 
сумнівних постачальників. 

�¾ Документ, що підтверджує  факт 
продажу 

При придбанні ЗЗР обов’язково вима-
гайте від продавця сертифікат якості на 
продукт та касовий (товарний) чек із за-
значенням наступної інформації: 
�� назва підприємства або прізвище про-
давця;
�� найменування товару;
�� ціна та кількість товару; 
�� дата продажу. 

�¾ Захисні елементи упаковки
Упаковка повинна бути заводською. 
Звертайте особливу увагу на наявність 
захисних елементів на упаковці, таких 
як голограми, захисні плівки, номер пар-
тії, спеціальні позначки на кришці тощо. 
Оригінальну голограму неможливо зня-
ти неушкодженою з упаковки!

�¾ Етикетка
Уважно роздивіться етикетку:  інформа-
ція на етикетці повинна бути надрукова-
на чітким шрифтом, українською мовою, 
із зазначенням:
�� назви постачальника і його адреси в 
Україні;
�� діючої речовини;
�� назви препарату;
�� номеру партії;
�� ваги або об’єму;
�� дати виготовлення та терміну придат-
ності;
�� найменування фірми-виробника і йо-
го адреси; 
�� регламенту застосування. 

Етикетка повинна міцно кріпитися до 
упаковки!  

�¾ Тара для роздрібного фасування
Звертайте особливу увагу на тару, в яку 
розфасовані ЗЗР: пестициди і агрохіміка-
ти для роздрібного продажу населенню 
не розфасовуються в медичну тару!

�¾ Занизькі ціни та привабливі знижки
При придбанні ЗЗР будьте пильними: 
уникайте сумнівних угод та вражаючих 
«знижок», які є першою ознакою фальси-
фікату! Купуйте ЗЗР лише у перевірених 
та надійних постачальників!
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Це необхідно для здійснення зворотно-
го зв’язку з учасниками ринку, для опе-
ративного інформування та реагування 
на появу  підробок. Мета: забезпечен-
ня фермерів справжніми перевіреними 
пестицидами та уникнення небезпеки, 
пов’язаної з використанням підробок.   

�¾ Підвищення обізнаності 
учасни ків ринку 

Компанії-виробники приділяють значну 
увагу інформуванню ринку про проблему 
підробок, ведуть активну роз’яснювальну 
роботу через ЗМІ, семінари, дні поля, ін-
формаційні листи, друковані матеріали 
тощо. Ведеться робота з підвищення 
обізнаності учасників ринку (насампе-
ред, аграріїв) з характерними маркуваль-
ними ознаками, що відрізняють оригі-
нальні пестициди від фальсифікату.

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Підробки інсектициду 
Актара

У разі виникнення навіть 
найменших сумнівів щодо 

того, чи справжній пестицид ви 
тримаєте в руках, не зволікайте - 
завжди звертайтеся до компанії-

виробника!



ЩО ПРихОВУЄ 
ФАЛьСиФіКАТ?
На превеликий жаль, сьогодні підробки 
не є дивиною. Майже щоденно ми стика-
ємося з підробленими ліками, парфумами, 
одягом, взуттям, іграшками тощо. Проте 
про підроблені пестициди і агрохімікати 
відомо далеко не всім... Люди навіть не 
замислюються над тим, які загрози кри-
ються в фальсифікованих засобах захисту 
рослин (ЗЗР), і не усвідомлюють, чому 
варто сказати «ні» підробкам. 

Кампанія Агрохімічного комітету  Євро-
пейської Бізнес Асоціації з інформування 
фермерів і аграріїв про жахливі наслідки та 
небезпеку застосування фальсифікованих й 
нелегальних засобів захисту рослин триває 
вже четвертий  рік поспіль (2010  - 2014 
рр.). Ми намагаємося вберегти вас від «зу-
стрічі» з фальсифікатом і щиро сподіваємо-
ся, що нас почують, а наші поради стануть 
у нагоді у вашій щоденній діяльності. 

Сподіваємося, що знайомство з матеріа-
лами цієї інформаційної листівки змусить 
як професіоналів, так і любителів-аграріїв 
серйозно замислитися над проблемою 
підроблених засобів захисту рослин та 
допоможе зробити правильний вибір, 
тим самим подбавши про власне здоров’я 
й безпеку,  здоров’я й безпеку своїх близь-
ких та інших споживачів,  й застереже від 
помилкових кроків та марних втрат… 

Ринок ЗЗР в Україні потерпає від нашестя 
величезної кількості підроблених пестици-
дів і агрохімікатів. Під назвами  найбільш 
відомих препаратів продають невідомі 
хімічні сполуки. Питання фальсифікованих 
ЗЗР стоїть дуже гостро, адже воно без-
посередньо стосується процесу виробни-
цтва сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, які мають бути аб-
солютно БЕЗПЕЧНИМИ для споживання. 

Фальсифікована продукція -  це свідо-
мо змінена (підроблена) продукція, яка 
має приховані властивості, інформація 
про які є завідомо неповною чи недо-
стовірною.

Показники, за якими вирізняють 
фальсифікат:   
�� склад продукту;
�� упаковка;
�� якість і чистота діючої речовини;
�� якість і стабільність формуляцій.

Фальсифіковані пестициди, навіть за на-
явності діючої речовини, аналогічної тій, 
що є в оригінальному препараті, містять 
неперевірені допоміжні речовини (стабі-
лізатори, ад’юванти, барвники тощо) не-
відомого походження, що можуть фор-
мувати непередбачені шкідливі сполуки! 
Це можуть бути або суто технічні до-
мішки, які мають найнесподіваніші якості 
й активність, або більш дешеві речовини, 
часто токсичні, покликані замінити собою 
якісні компоненти оригінального препа-
рату та зробити підробку дешевою. Тому 

Мал. 1. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
(Примітка: пестициди потребують особливих умов 
зберігання, в т.ч. певного температурного режиму 
та ізоляції від навколишнього середовища!).

Мал. 2. Приклад застосування незареєстрованого в Україні гербіциду невідомого складу. Результат: поле 
соняшнику справляє гнітюче враження…

УВАГА! інформація про 
небезпеку фальсифікованих ззР 
відсутня або обмежена, їхня дія 

– непередбачувана, а завдана
шкода – істотна та довговічна.

УВАГА! Немає жодних 
гарантій, що вміст підробленого 
препарату відповідає тому, що 

написано на його етикетці!

фальсифіковані пестициди є не лише не-
ефективними, а й майже завжди при-
зводять до непередбачуваних наслідків 
та завдають значної шкоди!

Економія на виготовленні та придбан-
ні підроблених пестицидів приносить 
лише людське горе та істотні матері-
альні збитки...   

Токсичні домішки невивчених препара-
тів потрапляють у довкілля, накопичу-

ються у поверхневих та підземних водах 
й на довгі роки залишаються у ґрунті, 
впливаючи на майбутні врожаї. 

Для певних представників фауни контакт 
з підробленими пестицидами закінчуєть-
ся фатально: їхні тіла зневоднюються, 
муміфікуються або навіть розриваються 
на сегменти… При цьому необхідно 
пам’ятати, що лабораторні дослідження, 
проведені зі зразками фальсифікованих 
ЗЗР, майже завжди фіксують неперед-
бачуваний та зазвичай вкрай негативний 
вплив фальсифікату на зовнішнє серед-
овище та живих істот.   

Основні види підробок
�� Відсутність діючої речовини в імітації 
препаративної форми;
�� Зниження вмісту діючої речовини;
�� Продаж замість препарату невідомих 
речовин; 
�� Продаж низькоякісних копій під на-
звою оригінальних препаратів.

Найбільш чутливі до підробок 
сегменти:
�� Ринок дрібної упаковки -  до 50%;
�� Індустріальний сегмент протруйників 
насіння; 
�� Гербіциди з класу сульфонілсечовин.

інтернет -  новий активний канал 
продажу

На жаль, сучасні технології дуже актив-
но використовуються фальсифікаторами.  
Проте торгівля через Інтернет має свої 
особливості, за якими легко розпізнати 
продаж підробок, зокрема: 

�� Продавець – фізична особа, іноді за-
значено лише ім’я особи;

�� Адреса неповна;

�� Контактний телефон – лише мобіль-
ний;

�� Замовлення можна зробити через 
Інтернет безпосередньо з Китаю; 

�� Пропонується як готовий продукт, 
так і сировина;

�� Можна замовити окремо сировину, 
будь-яку тару та будь-які етикетки 
(після чого відбувається фасування 
на місці).

Мал. 4.  Ліворуч – оригінальний препарат, 
праворуч - підробки

УВАГА! Наявність відповідної 
кількості діючої речовини  

не гарантує  оригінальності   
продукту!

УВАГА! У разі виникнення 
сумнівів щодо того, чи 

справжній пестицид ви тримаєте 
в руках, завжди звертайтеся до 

компанії-виробника!

УВАГА! В Україні державну 
реєстрацію отримує виключно 
препарат під певною назвою, 

тому продаж окремих 
компонентів означає, що ця 

сировина потрапила до країни в 
нелегальний спосіб!

Мал. 3. Склад, на якому зберігаються 
фальсифіковані пестициди і агрохімікати 
невідомого походження та окремо – етикетки.

зАхиСТіТь СЕБЕ!
Є ряд простих рекомендацій, дотриму-
ючись яких, споживачі можуть захистити 
себе від контрафактної продукції, а саме:

�¾ Не купуйте пестициди і агрохімікати:
��  на ринку;
��  з вантажівок у невідомих продавців;
��  через Інтернет;
��  без чеку та сертифікату якості.

Пам’ятайте: ввозитися на територію 
України, продаватися і використовува-
тися можуть тільки зареєстровані пре-
парати. Продаж окремих компонентів 
препа рату є нелегальним і свідчить про 
те, що ви маєте справу з фальсифікатом!
Повідомляйте інспекторів Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби 
України про виявлений фальсифікат. 

�¾ Де купувати? 
Компанії-виробники засобів захисту рос-
лин (ЗЗР) застерігають: купуйте пестициди 
лише в офіційних дистри б’юторів, у спеці-
алізованих магазинах і відомих фірмах, ко-
трі добре себе зарекомендували на ринку 
пестицидів!  Покупка у надійних офіційних 
дистриб’юторів – перший крок до отри-
мання оригінального продукту.  

�¾ Купуйте засоби захисту рослин лише 
у ліцензованих постачальників

які мають ліцензії на право зберігання та 
торгівлю ЗЗР, сертифікати від по   від  ності 
на продукцію, що реалізується. Завжди 
вимагайте ліцензію у «віртуальних» та 
сумнівних постачальників. 

�¾ Документ, що підтверджує  факт 
продажу 

При придбанні ЗЗР обов’язково вима-
гайте від продавця сертифікат якості на 
продукт та касовий (товарний) чек із за-
значенням наступної інформації: 
�� назва підприємства або прізвище про-
давця;
�� найменування товару;
�� ціна та кількість товару; 
�� дата продажу. 

�¾ Захисні елементи упаковки
Упаковка повинна бути заводською. 
Звертайте особливу увагу на наявність 
захисних елементів на упаковці, таких 
як голограми, захисні плівки, номер пар-
тії, спеціальні позначки на кришці тощо. 
Оригінальну голограму неможливо зня-
ти неушкодженою з упаковки!

�¾ Етикетка
Уважно роздивіться етикетку:  інформа-
ція на етикетці повинна бути надрукова-
на чітким шрифтом, українською мовою, 
із зазначенням:
�� назви постачальника і його адреси в 
Україні;
�� діючої речовини;
�� назви препарату;
�� номеру партії;
�� ваги або об’єму;
�� дати виготовлення та терміну придат-
ності;
�� найменування фірми-виробника і йо-
го адреси; 
�� регламенту застосування. 

Етикетка повинна міцно кріпитися до 
упаковки!  

�¾ Тара для роздрібного фасування
Звертайте особливу увагу на тару, в яку 
розфасовані ЗЗР: пестициди і агрохіміка-
ти для роздрібного продажу населенню 
не розфасовуються в медичну тару!

�¾ Занизькі ціни та привабливі знижки
При придбанні ЗЗР будьте пильними: 
уникайте сумнівних угод та вражаючих 
«знижок», які є першою ознакою фальси-
фікату! Купуйте ЗЗР лише у перевірених 
та надійних постачальників!

�¾ У випадку виникнення сумнівів що-
до оригінальності продукту телефо-
нуйте до компаній-виробників засо-
бів захисту рослин 

Це необхідно для здійснення зворотно-
го зв’язку з учасниками ринку, для опе-
ративного інформування та реагування 
на появу  підробок. Мета: забезпечен-
ня фермерів справжніми перевіреними 
пестицидами та уникнення небезпеки, 
пов’язаної з використанням підробок.   

�¾ Підвищення обізнаності 
учасни ків ринку 

Компанії-виробники приділяють значну 
увагу інформуванню ринку про проблему 
підробок, ведуть активну роз’яснювальну 
роботу через ЗМІ, семінари, дні поля, ін-
формаційні листи, друковані матеріали 
тощо. Ведеться робота з підвищення 
обізнаності учасників ринку (насампе-
ред, аграріїв) з характерними маркуваль-
ними ознаками, що відрізняють оригі-
нальні пестициди від фальсифікату.

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Зразок підробки препарату 
Конфідор-Максі

Підробки інсектициду 
Актара

У разі виникнення навіть 
найменших сумнівів щодо 

того, чи справжній пестицид ви 
тримаєте в руках, не зволікайте - 
завжди звертайтеся до компанії-

виробника!



ТОВ «Аріста ЛайфСайенс 
Україна»
Контактні телефони/факс:  
(+380 44) 490 26 93; 
(+380 44) 258 17 08
Поштова адреса: 03040, Україна, 
м. Київ, вул. Васильківська, 1, оф. 212 

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
Контактний телефон:
(+38 044) 591 55 95
Факс: (+38 044) 591 55 97
Поштова адреса:
бульвар Дружби народів, 19
м. Київ, 01042
www.agro.basf.ua

ТОВ «Байєр» 
Гаряча лінія: (+380 44) 220 33 72
Контактний телефон: 
(+380 44) 220 33 00
www.bayercropscience.com.ua 
Поштова адреса: вул. Верхній Вал, 4б, 
м. Київ, 04071 
Гаряча лінія Байєр АГ (Німеччина): 
+44 1603 40 10 30

Представництво  
«Доу АгроСайенсіс Компані»
Контактний телефон: 
(+38 044) 230 26 50/289 20 40  
Факс: (+38 044) 289 20 41
Поштова адреса: 
вул. Велика Васильківська, 9/2,
оф. 72, Київ 01004
www.dowagro.com

ТОВ «Дюпон Україна» 
Гаряча лінія: 0 800 309 309
Контактний телефон: 
(+38 044) 495 26 70
Поштова адреса: 
вул. Спаська 30 А, 
Київ, Україна 04070
www.zzr.dupont.ua

ТОВ «Мактешим-Аган Україна»
Контактний телефон:  
(+380 44) 496 05 45
Факс: (+380 44) 496 02 22
Поштова адреса: вул. Васильківська 14,
оф. 404, Київ 03040
www.ma-ukraine.com.ua

ТОВ «Монсанто Україна»
Контактний телефон:  
(+38 044) 490 75 75
Факс: (+38 044) 490 01 45
Поштова адреса: вул. Володимирська 
101А, пов. 5, Київ 01033
www.monsanto.com.ua
www.roundup.ua

ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» 
Контактний телефон: 
(+38 044) 495 53 60 
Поштова адреса: вул. М. Грінченка, 4, 
Горизонт Парк, Київ, 03680
www.nufarm.com.ua

ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» 
Контактний телефон: 
(+ 38 044) 494 37 04
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Горького, 172 А, 11-й поверх
www.summit-agro.com.ua

ТОВ «Сингента»
Контактний телефон: 
(+38 044) 494 17 71  
Факс:  (+38 044) 494 17 70, 
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
www.syngenta.ua

Європейська Бізнес Асоціація
Андріївський узвіз 1а, 1-й поверх
Київ,  04070,  Україна
Тел.:  (+38 044) 496 06 01 
Факс: (+38 044) 496 06 02
www.eba.com.ua

Гарячі лінії/ контактна інформація компаній-членів 
Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації

ВиБіР шЛяхУ –  ВиБіР яКОСТі жиТТя
Програма боротьби з підробленими засобами захисту рослин 

Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
2014 р.

�� Страждає репутація фірми 
та препарату;
�� Не окуповуються 
інвестиції в створення 
оригінального препарату, 
його просування на ринок;
�� Втрачена вигода.

�� Загроза для здоров’я при внесенні фальсифікату на поле;
�� Ураження ґрунтів, втрата продуктивної вологи в ґрунті;
�� Забруднення підземних та поверхневих вод; 
�� Загибель культури;
�� Упущення оптимальних термінів проведення захисних 
заходів проти шкідливих організмів, що часто обертається 
необхідністю проведення ремонту посіву або й пересіву 
культури;
�� Витрати на додатковий посівний матеріал, пальне і 
додаткову оплату праці;

�� Повна або часткова втрата врожаю; 
�� Фінансові збитки;
�� Непридатна до споживання сільськогосподарська 
продукція, забруднена залишками заборонених шкідливих 
речовин та домішок;
�� Загроза для здоров’я під час споживання с/г продукції, 
обробленої фальсифікатом;
�� Зіпсована репутація фермера, як постачальника якісної та 
безпечної продукції.

�� Низька біологічна 
ефективність;
�� Загибель культури;
�� Погіршення родючості 
ґрунтів;
�� Поява резистентних 
(стійких) популяцій 
шкідливих організмів;
�� Післядія на наступні 
культури у ланці сівозміни 
(пригнічення росту, 
затримки розвитку, 
зрідження стеблостою 
чутливих культур, 
погіршення якісних 
показників урожаю тощо);
�� Заборона на реалізацію 
врожаю;
�� Неможливість експорту 
с/г продукції.

�� Негативний вплив на 
здоров’я працюючих;
�� Непридатна 
до споживання 
сільськогосподарська 
продукція, забруднена 
залишками заборонених 
шкідливих речовин та 
домішок;
�� Загроза для 
здоров’я споживачів 
сільгосппродукції, 
обробленої 
фальсифікованими ЗЗР;
�� Ураження ґрунту;
�� Забруднення підземних та 
поверхневих вод;
�� Загибель флори та фауни.

�� Збитки;
�� Несплачені податки;
�� Негативний вплив на 
експорт сільгосппродукції; 
�� Зіпсований імідж країни.

Виробник 
оригінального 

продукту

Сільське  
господарство

Людина і довкілля Держава

НАСЛіДКи зАСТОСУВАННя ФАЛьСиФіКАТУ

Основна небезпека фальсифікату криється в тому, що наслідки застосування фальсифікату неможливо навіть 
гіпотетично спрогнозувати! 
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(+38 044) 495 26 70
Поштова адреса: 
вул. Спаська 30 А, 
Київ, Україна 04070
www.zzr.dupont.ua

ТОВ «Мактешим-Аган Україна»
Контактний телефон:  
(+380 44) 496 05 45
Факс: (+380 44) 496 02 22
Поштова адреса: вул. Васильківська 14,
оф. 404, Київ 03040
www.ma-ukraine.com.ua

ТОВ «Монсанто Україна»
Контактний телефон:  
(+38 044) 490 75 75
Факс: (+38 044) 490 01 45
Поштова адреса: вул. Володимирська 
101А, пов. 5, Київ 01033
www.monsanto.com.ua
www.roundup.ua

ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» 
Контактний телефон: 
(+38 044) 495 53 60 
Поштова адреса: вул. М. Грінченка, 4, 
Горизонт Парк, Київ, 03680
www.nufarm.com.ua

ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн» 
Контактний телефон: 
(+ 38 044) 494 37 04
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Горького, 172 А, 11-й поверх
www.summit-agro.com.ua

ТОВ «Сингента»
Контактний телефон: 
(+38 044) 494 17 71  
Факс:  (+38 044) 494 17 70, 
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
www.syngenta.ua

Європейська Бізнес Асоціація
Андріївський узвіз 1а, 1-й поверх
Київ,  04070,  Україна
Тел.:  (+38 044) 496 06 01 
Факс: (+38 044) 496 06 02
www.eba.com.ua

Гарячі лінії/ контактна інформація компаній-членів 
Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації

ВиБіР шЛяхУ –  ВиБіР яКОСТі жиТТя
Програма боротьби з підробленими засобами захисту рослин 

Агрохімічного комітету Європейської Бізнес Асоціації 
2014 р.

�� Страждає репутація фірми 
та препарату;
�� Не окуповуються 
інвестиції в створення 
оригінального препарату, 
його просування на ринок;
�� Втрачена вигода.

�� Загроза для здоров’я при внесенні фальсифікату на поле;
�� Ураження ґрунтів, втрата продуктивної вологи в ґрунті;
�� Забруднення підземних та поверхневих вод; 
�� Загибель культури;
�� Упущення оптимальних термінів проведення захисних 
заходів проти шкідливих організмів, що часто обертається 
необхідністю проведення ремонту посіву або й пересіву 
культури;
�� Витрати на додатковий посівний матеріал, пальне і 
додаткову оплату праці;

�� Повна або часткова втрата врожаю; 
�� Фінансові збитки;
�� Непридатна до споживання сільськогосподарська 
продукція, забруднена залишками заборонених шкідливих 
речовин та домішок;
�� Загроза для здоров’я під час споживання с/г продукції, 
обробленої фальсифікатом;
�� Зіпсована репутація фермера, як постачальника якісної та 
безпечної продукції.

�� Низька біологічна 
ефективність;
�� Загибель культури;
�� Погіршення родючості 
ґрунтів;
�� Поява резистентних 
(стійких) популяцій 
шкідливих організмів;
�� Післядія на наступні 
культури у ланці сівозміни 
(пригнічення росту, 
затримки розвитку, 
зрідження стеблостою 
чутливих культур, 
погіршення якісних 
показників урожаю тощо);
�� Заборона на реалізацію 
врожаю;
�� Неможливість експорту 
с/г продукції.

�� Негативний вплив на 
здоров’я працюючих;
�� Непридатна 
до споживання 
сільськогосподарська 
продукція, забруднена 
залишками заборонених 
шкідливих речовин та 
домішок;
�� Загроза для 
здоров’я споживачів 
сільгосппродукції, 
обробленої 
фальсифікованими ЗЗР;
�� Ураження ґрунту;
�� Забруднення підземних та 
поверхневих вод;
�� Загибель флори та фауни.

�� Збитки;
�� Несплачені податки;
�� Негативний вплив на 
експорт сільгосппродукції; 
�� Зіпсований імідж країни.

Виробник 
оригінального 

продукту

Сільське  
господарство

Людина і довкілля Держава

НАСЛіДКи зАСТОСУВАННя ФАЛьСиФіКАТУ

Основна небезпека фальсифікату криється в тому, що наслідки застосування фальсифікату неможливо навіть 
гіпотетично спрогнозувати! 
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