ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ПІДРОБОК, КУПУЮЧИ НАСІННЯ
Кожен аграрій повинен бути впевненим, що насіння, яке він купує, є оригінальним та відповідає
стандартам якості, тому при виборі посівного матеріалу варто бути обізнаним.
На жаль, на ринку насіння має місце недобросовісна конкуренція, яка породжує таке ганебне
явище, як підробка (контрафакт/фальсифікат). Слід відмітити, що контрафактом вважається
ввезення продукції особами, що не уповноважені виробником або власником торгової марки та
сорту, як об’єкта інтелектуальної власності, на який отримано супровідні документи для здійснення
імпорту товару на певну територію або регіон. В свою чергу фальсифіковане насіння – продукція,
виготовлена на території України з порушенням технології, неправомірним використанням
найменувань сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні зі спотвореним вмістом та з копіюванням зовнішнього оформлення оригінальної тари.
Існує багато способів появи на ринку підробленого, низької якості насіння. Так звані «комерсанти»
використовують назви відомих торгових компаній або суб’єктів насінництва та розсадництва, під
видом яких на ринку реалізується насіння, яке має походження відмінне від оригінального.
Зазвичай для такого роду підробок використовується товарне зерно, або некондиційне насіння,
фарба, «правильні» мішки та папірці, зовні схожі на сертифікати, що засвідчують сортові і посівні
якості насіння.
Добросовісні виробники при обробці насіння засобами захисту рослин використовують для
фарбування якісні барвники. Підроблене ж насіння обробляється нестійким барвником, який при
транспортуванні насіння відпадає. Отже, якщо у мішку виявлено пил від фарби – це може свідчити
про підробку. На фірмових мішках проставляються голографічні знаки, спеціальні етикетки з QRкодом тощо. Підроблені мішки можуть бути подібними з оригінальними компаній-виробників, проте
можна помітити допущені помилки у логотипі чи назві сорту/гібриду насіння, або ж кольорова гама
пакування розмита. Варто з підозрою відноситися до «суперзахищених» мішків, прошитих декілька
разів, оскільки це може свідчити про те, що мішок заповнений чим прийдеться.
Як правило, підроблене насіння пропонують фірми-одноденки, у яких завжди повний асортимент
насіння різних культур, сортів та гібридів, та які надають «гарний» сервіс – доставку насіння до
воріт покупця, а не зі складу, щоб не дізналися, де роблять фальсифікат. Дуже часто привозять 1-2
мішки для зразка, іноді такі перші мішки є оригінальними, проте потім, після оплати, яка в більшості
здійснюється за готівку, доставляють решту – підроблене насіння.
Щоб не придбати підроблене насіння, дотримуйтесь наступних порад:
1. Як правило, насіння реалізують самі виробники та/або компанії з іноземними інвестиціями
через мережу офіційних дистриб’юторів. Виробник насіння має бути занесеним до
Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, що знаходиться у відкритому
доступі.
2. Кожну партію насіння супроводжують два сертифікати (Сертифікат, що засвідчує сортові
якості насіння, та Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння), які можна перевірити
через електронний доступ до «Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».
3. Обов’язково перевіряйте відповідність інформації у сертифікатах та на етикетках, що мають
бути на кожному мішку. Номер партії та країна походження насіння повинні співпадати.
Залежно від категорії (генерації) насіння та його призначення упаковку з насінням маркують
етикетками відповідної форми, кольору та змісту.
4. Купуйте насіння тільки за безготівковий розрахунок, зберігаючи всі чеки та квитанції.
5. Ціна має бути важливим, але не визначальним фактором. Не варто шукати найдешевше з
дешевого. Якщо постачальник досить легко і невимушено знижує й так невисокі ціни і його
пропозиція виглядає найпривабливішою на тлі конкурентів, це серйозний привід
насторожитись.
За роз’ясненнями та консультаціями з цього питання можна звертатися до відділу контролю в сфері
насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки за телефонами: (0522) 32 26 38;
+380501717369.

