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varför inte 
växtskyddsmedel ?



The great Spanish pepper scandal
� December 2006 

� German authorities found traces of illegal 
isofenphos methyl in peppers from Almeria 
region, Spain

� Isofenphos never approved in EU
� UK, Netherlands and Finland detected illegal 

traces 
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� Spain stopped sales of peppers
� 13 greenhouse use illegal product
� Farmers charged: Crime against public health

� Severe financial loss for Spanish farmers and 
agriculture 
� price reduction on peppers 1€ to 0,40€ / kgs
� long term effect: loss of reputation



Hur säker tror du din mat är ?
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Varför bör du vara bekymrad?

� Sverige
� Spannmålsareal 1.000.000 hectar
� Vete, bröd areal   150.000 -200.000 hectar

� Estlands tullmyndighet, Juli 2010 beslagtog 3 ton 
illegal tribenuron, jars, measuring devices illegal tribenuron, jars, measuring devices 

� Tribenuron 3 tons = 150.000 hectar kontaminerat 
vete!

� 1 matsked tillräckligt för en fotbollsplan



Counterfeits och illegala 
växtskyddsmedel

Counterfeits och illegala växtskyddsmedel 
kan förorsaka stora skador i grödan



Illegala växtskyddsmedel

• En produktförfalskning är en olaglig produkt 
avsiktligen tillverkad att påminna om den 
ursprungliga.
•Otestad icke registrerad förfalskning kan 
innehålla vad som helst:

� Orenheter
� Skadliga eller toxiska substaser
� Fel, ingen alls eller många aktiva 

Sockerbetor förstörda av illegal förfalskning
� Fel, ingen alls eller många aktiva 

substanser
� Inte i EU godkända aktiva substanser

• Illegal förfalskning medför oacceptabla risker
� Lantbrukaren
� Grödan
� Konsumenterna och livsmedelskedjan
� Miljön och grundvattnet

Källa DuPont

Potatis förstörd av illegal förfalskning



Scale of the problem faced by CPP industry

Deliberate misdeclarations 

(e.g. “Emulsifier”) through 

major EU ports

Goods shipped in bulk (no IP 

infringements) or “in transit”

Outside customs remit Outside customs remit 



Hamburg –
Tyskland

Ploce – Ungern  

Ancona – Italien

Antwerp – Belgien

Koper – SIovenien

Gioia Tauro –
Italien

“Hot Spots” 

Bremerhaven –
Tyskland Trieste – Italien

Rijeka – Ungern

Piraeus –
Grekland  

Thessaloniki –
Grekland

Marsaxlokk –
Malta

Valencia –
Spanien

Algeciras –
Spanien

Taranto – Italien

Barcelona –
Spanien

Balticum: Klaipeda, Liepaja och Tallinn



Illegal pesticide cases affecting Crop 
Protection Industry (June 2010)

� Pre-Overlord Slovenia / HU Oct ’08 to Mar ’09 *283 ton s
� Operation Overlord (1+2) HU / Ukraine April 2009 43 t ons
� Operation Overlord (3) HU / Ukraine June 2009 45 tons

� Op O / Lithuania Hamburg Jan 2010 28 tons
� Hungary / UA HU / Ukraine Feb 2010 80 tons

� Bryansk LT/Russia Feb 2010        20 tons

� Imports Italy Italy Feb 2010 ?? tons

� Imports CZ     Hamburg April 2010 12 tons

� Imports PL Poland May 2010 80 tons
� Lithuania Lithuania June 2010 ??
� Estonia Tallinn June 2010 15 tons

* = not seized

Sub Total 606 Tons



Illegal pesticide cases affecting Crop 
Protection Industry (June 2011)

� Cherkassy Ukraine Nov 2010 150 tons

� Bila Tserkva Ukraine Dec 2010 90 tons

� Verashaki Ukraine Feb 2011 40 tons

� Kherson Ukraine May 2011 400 tons

� Vesuviana Italy Jan 2011 140 tons� Vesuviana Italy Jan 2011 140 tons

� EU-Iran G,B,GR,IT,SR Dec 2010 80 tons

� Hot-line tip-off Greece Feb 2011 100’s of tons

� EU network A,G,UK,F,GR,NL Feb 2011       *1,000’s of  tons??

Total >1000 Tons
Excludes EU network est.If illegal pesticide producers were a single 

company they would be the 4 th or 5 th largest



Hur ser 
produktförfalskningar 

Feb 2012 Confidential

och illegala 
växtskyddsmedel ut?



1. Stora leveranser 5 – 500 ton

• bulk
• produkten redo att förpackas och etiketeras

Illegala växtskyddsmedel

källa: ECPA



Bilder från Odessa hamn, nära Kiev

Över 500 ton förfalskade
växtskyddsmedel hittades I detta

lager!
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Logo eller 
varumärke 

garanterar inte
produktens 
ursprung!

Illegala växtskyddsmedel

6/13/2013
källa: ECPA
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Illegala växtskyddsmedel

6/13/2013
källa: ECPA, DuPont
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• Färdigt förpackade 
produkter

• Imiterar original i 
minsta detalj!

2. Små leveranser 5-10 ton

Illegala växtskyddsmedel

6/13/2013 källa: ECPA



Kvaliteten på illegala förpackningar varierar

Olagliga växtskyddsmedel

källa: ECPA



Kvaliteten på illegala förpackningar varierar

Olagliga växtskyddsmedel

Original eller kopior?

källa: ECPA



Olagliga växtskyddsmedel
Original eller kopia?
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Illegala växtskyddsmedel
Original eller kopia?
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Estland: olagliga växtskyddsmedel 2010

� Muuga hamn observant tullmyndighet
• last av växtskyddsmedel 14.7 ton från Kina
• lasten stoppades och undersöktes 
• registrerade varumärken och logon 
• stark misstanke om illegala växtskyddsmedel

Källa DuPont Dec 2010





Mottagare: Ryskt företag 
OOO Komintern

• filed a declaration with the 
Estonian Customs (on July 
29, 2010), claiming that OOO 
Komintern had not ordered 
the goods from Shanghai the goods from Shanghai 
AgroChina International Trade 
Co. Ltd, 

• misstake? 

• request: returnera godset till 
Shanghai AgroChina 
International



Estland: olagliga växtskyddsmedel 14.7 ton
• Burkar ser ut som original 

• 3 tons tribenuron

• 0,5 ton tribenuron + thifensulfuron

• DuPont logo tryckt i burken
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Estland: olagliga växtskyddsmedel 14.7 ton



Estland: olagliga växtskyddsmedel 14.7 ton

�DuPont logo eller varumärke på 
förpackningen garanterar inte att 
produkten är en original produkt!

källa: DuPont Dec 2010



Estland: olagliga växtskyddsmedel 14.7 ton

�Laboratorie analys 
verifierade:

�FÖRFALSKNINGAR

�4 ton lågdosmedel 

källa: DuPont Dec 2010

�4 ton lågdosmedel 
förstördes 9.12.2010  

�> 200.000 hektar



DuPont original – eller falsk?
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DuPont original – eller falsk? F
A
L
S
K
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Paralell registreringar 

ökar risken 

med att använda 

6/13/2013

illegala växtskyddsmedel !
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Finland: Illegala växtskyddsmedel Maatilan Klopyral idi

Maatilan Klopyralidi paralell registrering 18.6.2008 av Matrigon
• bör vara identiskt med Matrigon

• Maatilan Klopyralidi marknadsförs och säljs via internet 
• Våren 2009 noterades förpackningen inte DOW original
• Misstanke om piratkopia ledde till analyser av Maatilan Klopyralidi
• Analysresultaten verifierade produktens ursprung okänd

• tekniskt motsvarade Maatilan Klopyralidi inte Matrigon

6/13/2013
källa: Berner. Dow produktchef Petri Lintukangas

• tekniskt motsvarade Maatilan Klopyralidi inte Matrigon

Livsmedelssäkerhetsverket Evira beslut oktober 2009
• Maatilan Klopyralidi registreringen tillbakadrags
• Försäljaren 

• bör förstöra alla produkter på eget lager
• meddela kunder registreringen tillbakadragen
• återkalla produkter av kunder, försäljaren förstöra produkterna på sin 
bekostnad
• ställa kundlista till Eviras förfogande
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Finland: Illegala växtskyddsmedel Maatilan Syhalotr iini

Maatilan Syhalotriini paralell registrering av Karate Zeon

• Maatilan Syhalotriini marknadsförs och säljs via internet 
• Sommaren 2010 plantskola kontaktade Syngenta pga dålig 
effekt 
• Analysresultaten verifierade 

• produktens ursprung okänd
• tekniskt motsvarade Maatilan Syhalotriini inte Karate 

6/13/2013
källa: Syngenta, Area manager ArtoMarkkula

• tekniskt motsvarade Maatilan Syhalotriini inte Karate 
Zeon
• förpackningen inte Syngenta original
• originala tillverkningsnummer och parti saknades 

• Syngenta informerat plantskolor 
• produkten motsvarar inte Karate Zeon
• liknande produkt som Maatilan Syhalotriini varit till salu i 
Tyskland, Syngenta genom juridiska åtgärder stoppat 
försäljningen





� de är OLAGLIGA
� är inte compliant med EU regulationer
� är inte godkända av myndigheter i EU medlemsländer 
� kränker immaterialrättigheter, Intellectual Property Rights

Counterfeits och illegala 
växtskyddsmedel BÖR stoppas
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� är olagliga att distribuera, sälja, köpa eller använda i EU



Counterfeits och illegala 
växtskyddsmedel BÖR stoppas

Otestad icke registrerad förfalskning kan innehålla vad som helst:

� Orenheter

� Skadliga eller toxiska substanser

� Fel, ingen alls eller många aktiva substanser

� Inte i EU godkända aktiva substanser� Inte i EU godkända aktiva substanser

•Illegal förfalskning medför risker för

� Lantbrukaren

� Grödan

� Konsumenterna och livsmedelskedjan

� Miljön och grundvattnet

Källa DuPont



Hur stort är problemet ?

Enligt ECPA:s statistik har 

det beslagtagits över

2.000 ton förfalskade

bekämpningsmedel i 

EU:s hamnar sedan 2008EU:s hamnar sedan 2008

Om ett enskild företag

skulle tillverka dessa

förfalskade produkterna

var företaget fjärde eller

femte störst i världen



Hur stort är problemet ?

Enligt ECPA:s utvärderingar ligger

andelet av förfalskadeandelet av förfalskade

växtskyddsprodukter mellan 5-7 % 

(450-650 miljoner € per år)



Vid växtskyddsmedelshandel skall
man alltid se till att:

• köpa bekämpningsmedlen i välkända och
ansvarsfulla lantbruksaffärer

• Säkerställa att leveranskedjan från tillverkaren till• Säkerställa att leveranskedjan från tillverkaren till
gården går inte via mistänksfulla mellanhänder.

• Försäkra ursprunget: 
• Kort, transparent leveranskedja
• I förpackningen skall det alltid finnas ett orginalt

partinummer



Frågor ?

TACK för mig!
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TACK för mig!



TACK !TACK !TACK !TACK !


