
Odporúčania pre prepravu

 ü  Prepravujú sa len také odpady z obalov, ktoré spĺ
ňajú stanovené požiadavky na zber a sú zabalené 
v plastových vreciach. Výnimkou sú poskladané, 
nezatečené a zviazané kartóny.

 x  Vyhýbajte sa prepravovaniu odpadu z obalov od 
prípravkov v kabíne vodiča. Na prepravu odporú
čame oddelený priestor vo vozidle alebo otvorenú 
korbu.

 x  Prázdne obaly od prípravkov nikdy neprepravujte 
spoločne s potravinami a krmivami.

Prehliadka odpadu

Odpad prehliadajú vyškolení pracovníci poverenej 
organizácie na zber prázdnych obalov, a  to priamo 
pri odbere. Odoberajú výlučne taký odpad, ktorý 
spĺňa systémom stanovené pravidlá. Deje sa 
tak z  dôvodu ochrany zdravia osôb nakladajúcich 
s  takýmto odpadom a  s  cieľom čo najviac zhospo
dárniť ná klady na pre vádzku tohto systému zberu.
Po odovzdaní odpadu dostanete tak ako doteraz, od 
organizácie poverenej SAOR, „Sprievodný list nebez
pečných odpadov“, ktorý potvrdzuje, že prázdne 
obaly budú zneškodnené zákonným spôsobom.

Pravidlá pre systém odoberania odpadu 
z obalov od prípravkov

 ü  Odoberajú sa výlučne len prázdne, neohybné obaly 
od prípravkov.

 ü  Obaly od prípravkov musia byť čisté, suché a bez 
uzáverov.

 ü  Obaly sa vkladajú do veľkých vriec z plastu. Uzáve
ry sa odoberajú oddelene.

 ü  V obaloch nesmie byť žiadna kvapalina ani vy
schnuté zvyšky prípravkov. Sfarbené obaly sa od
berajú pod podmienkou, že boli správne vyplách
nuté a vysušené.

 x  Do systému sa neodoberajú žiadne prípravky po 
dátume spotreby, ani obaly obsahujúce kvapalné 
alebo pevné zvyšky prípravkov!
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Vyprázdnené obaly od prípravkov, s  ktorými sa n e 
nakladá správne, predstavujú možné nebezpečen stvo 
pre ľudské zdravie a  pre životné prostredie. Pou
ží vatelia prípravkov majú preto v zmysle vyhláš
ky MPRV SR č. 491/2011 Z. z., § 4, ods. 1, zákonnú 
po vinnosť vyplachovať svoje vyprázdnené obaly 
a zabezpečiť, aby sa s odpadom z obalov správne na
kladalo. Prie mysel ochrany rastlín berie na seba zod
povednosť za prí pravky počas ich celého životného 
cyklu a za recykláciu alebo zneškodnenie vyprázdne
ných oba lov od použitých prípravkov, ktorá je jedným 
zo základných pilierov takéhoto systému.

Slovenská asociácia ochrany rastlín (SAOR) založila 
systém, ktorý sa bude postupne rozširovať medzi 
profesionálnych používateľov prípravkov na celom 
Slo vensku. Je to teda partnerská iniciatíva, kde:

 ↘  používatelia prípravkov svoje obaly vyplách nu, 
nechajú ich odtiecť, vysušiť a vrátia ich;

 ↘  priemysel spolu s povereným prevádzkova
teľom organizujú zber;

 ↘  orgány štátnej správy schvaľujú, uľahčujú 
a kontrolujú správne zavádzanie systému.

Keď používatelia svoje obaly správne vypláchnu 
a pripravia na odvoz, zber sa pre pestovateľov vykonáva 
zdarma.

Pri narábaní s  prípravkami a  ich aplikácii používajte 
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Vyplachovanie obalov

Správnym vypláchnutím vyprázdneného obalu od 
prípravku, a  to ihneď po spotrebovaní prípravku, 
môžete odstrániť až 99.99% pôvodného obsahu 
obalu!
Všetku výplachovú vodu treba pridať do postre
kovej kvapaliny. Tým, že tak spravíte:

 ↘ do poslednej kvapky využijete všetok svoj 
zakúpený prípravok a

 ↘ predídete zbytočnému vytváraniu odpadovej 
vody a znečisťovaniu pôdy.

Trojnásobné vyplachovanie

 ü  Naplňte obal do ¼ čistou vodou.
 ü  Obal uzavrite a dobre ním potriasajte po dobu 30 

sekúnd.
 ü  Výplachovú vodu nechajte z obalu poriadne vytiecť.
 ü  Uvedený postup zopakujte najmenej dvakrát.
 ü  Obal nechajte odtiecť a nakoniec ho skontrolujte.
 ü  Obal nechajte dole dnom poriadne vysušiť.

Vyplachovanie tlakovou vodou

 ü  Ak to vyplachovacie zariadenie 
umožňuje, zabezpečte vypla
chovanie čistou vodou.

 ü  Obaly vyplachujte po dobu naj
menej 30 sekúnd až pokým nie 
je výplachová voda čistá.

 ü  V prípade, že ste obal vyplachovali postrekovou 
kvapalinu, obal ešte dodatočne vypláchnite čistou 
vodou.

 ü  Obal nechajte poriadne odtiecť a nakoniec ho ešte 
zrakom skontrolujte.

 ü  Obal nechajte hore dnom poriadne vysušiť.
 x  Ohybné obaly od prípravkov, ako sú vrecká, sa ne

dajú a nemali by sa vyplachovať. Mali by sa usklad
niť a odovzdať spolu s uzávermi od obalov.

 x  Uzávery nikdy neodovzdávajte spolu s čistými 
obalmi!

Video nahrávky o správnom vyplachovaní obalov si 
pozrite na www.scpa.sk

Správna príprava obalov na odber
 ü  Zabezpečte, aby obaly boli čisté a suché.
 ü  Vložte ich do plastového vreca, ktoré Vám po

skytne SAOR.
 ü  Uzávery vložte do osobitného vreca.
 ü  Môžete tiež odovzdať nezatečené kartóny z pa

piera, v ktorých sa prípravky prepravujú. Poskla
dajte ich a pevne zviažte.

 ü  Znečistené kartóny nemôžu byť súčasťou zberu.
 x  Prípravky po dátume spotreby a ani obaly so 

zvyškami prípravkov nie sú predmetom zberu.
 ü  Na každé plastové vrece nalepte štítok, na kto

rom bude uvedený názov poľnohospodárskeho 
subjektu alebo meno SHR.

 ü  Obaly v plastových vreciach skladujte bezpečne, 
mimo dosahu detí, zvierat a chránené pred daž
ďom.

 

Odovzdajte svoj odpad z obalov

Odpad z  obalov od  prípravkov sa zbiera počas 
dvoch ročných kampaní, a  to na jar a  na  jeseň. 
Bliž šie informácie ohľadne zberu Vám poskytne 
Slovenská asociácia ochrany rastlín.


