STOP dla nielegalnych
środków ochrony roślin
Kampania edukacyjna
DuPont Poland
www.dupont.pl

Sprzedajesz lub stosujesz
nielegalne środki ochrony roślin?
Łamiesz prawo!
Handel nielegalnymi środkami roślin i korzystanie ze szkodliwych substancji, które są
groźne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego to przestępstwo, za
które grozi kara więzienia nawet do 8 lat.
Kodeks karny

Art. 270
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego
dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 165
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia
w wielkich rozmiarach:
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki
spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie
odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 182
§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem
jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu
wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 306
Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę
przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sprzedajesz lub stosujesz nielegalne
środki ochrony roślin?
Narażasz uprawy na zniszczenie!
Stwarzasz zagrożenie dla środowiska
i zdrowia! Także Twojego!

Pamiętaj!
Nie kupuj podróbek.

Stosuj tylko legalne środki ochrony roślin.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń pod bezpłatny numer:

800 800 167
Opcjonalny numer infolinii 22 320 09 15
(wg stawki operatora za połączenia lokalne)

i podaj indywidualny
kod produktu DuPont
odczytany z hologramu Izon®

W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń pod bezpłatny numer
i podaj indywidualny kod produktu odczytany z hologramu Izon®

Nielegalne środki!
Nielegalne środki ochrony roślin są
poważnym problemem ostatnich lat.
Ich stosowanie, poza ewidentnym
łamaniem prawa, jest poważnym
zagrożeniem dla zdrowia ludzi,
środowiska naturalnego i Twoich upraw.

Na co zwracać uwagę w przypadku
środków ochrony roślin DuPont:
Etykiety środków ochrony roślin DuPont
powinny być w języku polskim.
Etykiety powinny być trwale
przymocowane do opakowania.
Na opakowaniu powinien być hologram Izon® przedstawiający
mapę świata oraz czerwony napis DuPont. Znajdują się na nim
widoczne kropki od 1 do 4, które znikają przy przechylaniu pod
pewnym kątem. Ponadto, każdy hologram posiada
indywidualny kod alfanumeryczny.

Hologram
Izon®

800 800 167

Opcjonalny numer infolinii

22 320 09 15

(wg stawki operatora za połączenia lokalne)

Przykład prawidłowego opakowania produktu
Coragen® 200 SC oraz jak czytać hologram
Widoczna cyfra 1
i jedna kropka
Indywidualny kod
alfanumeryczny

Widoczna cyfra 2
i dwie kropki

Widoczna cyfra 3
i trzy kropki

Widoczna cyfra 4
i cztery kropki

W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń pod bezpłatny numer
i podaj indywidualny kod produktu odczytany z hologramu Izon®

Uwaga!
Uwaga: brak hologramu Izon® lub
etykiety w innym niż polskim
języku, szczególnie pisane cyrylicą,
są podstawą do poważnych
wątpliwości związanych
z legalnością produktu.

Przykład produktu nielegalnego

800 800 167

Opcjonalny numer infolinii

22 320 09 15

(wg stawki operatora za połączenia lokalne)

Przykłady prawidłowych opakowań
środków ochrony roślin DuPont:

Menedżerowie Regionu i Promotorzy Sprzedaży w Polsce:
Menedżer Regionu:
Arkadiusz Orkiszewski
602 338 809

Gdańsk
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE
Szczecin

Olsztyn

Poznań

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

Zielona Góra

Białystok

KUJAWSKOPOMORSKIE

Marian Kraśner
695 218 761

Warszawa

ŁÓDZKIE

DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław

Opole
OPOLSKIE

Katowice

Menedżer Regionu:
Grzegorz Chmielniak
660 618 732

Marek Skrobiszewski
534 111 862

Lublin
Kielce

ŚLĄSKIE

LUBELSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

d/s sklepów
Katarzyna Stasilewicz
730 550 032

PODKARPACKIE
Kraków
MAŁOPOLSKIE

Karol Garbiak
697 441 765

Monika Figlewska
504 410 964

MAZOWIECKIE

Łódź

d/s gospodarstw

Piotr Kossowski
507 672 937

PODLASKIE

Bydgoszcz

Promotorzy Sprzedaży:

Rzeszów

Promotorzy Sprzedaży:
d/s gospodarstw
Dominika Lisowska
609 956 487

Menedżer Regionu:
Adam Chrzanowski
604 118 582

Wojciech Żłobicki
663 074 048
Tadeusz Faber
505 721 878
d/s sklepów
Tomasz Motyka
668 080 929
Marcin Konieczny
790 597 714

Promotorzy Sprzedaży:
d/s gospodarstw
Stanisław Pękala
502 123 885
Andrzej Skalski
609 183 151
d/s sklepów
Radosław Bończak
515 089 939
Marek Jackowski
663 237 081
Krzysztof Witkowski
606 694 064

UWAGA!
– Środki ochrony roślin kupuj tylko w autoryzowanych sklepach i dystrybucji.
– Zawsze poproś o dowód zakupu (faktura, paragon).
– Zachowaj opakowanie środka ochrony roślin.
– Sprawdź dokładnie hologram Izon®.
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