
TROJNÁSOBNÉ VYPLACHOVANIE OBALOV
Z PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Ako správne nakladať s vyprázdnenými obalmi z prípravkov na ochranu rastlín

TROJNÁSOBNÉ VYPLACHOVANIE OBALOV
Z PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Dodržujte 
nasledujúce 
kroky x3x3 Po spotrebovaní prípravku sa jeho obal stáva odpadom. 

Správnym postupom trojnásobného vyplachovania obalu umožníte jeho  
preradenie do kategórie nie nebezpečného odpadu. 

Obal po vyprázdnení 
od prípravku obráťte otvorom smerom 
dole nad otvor nádrže postrekovača 
a podržte ho ešte po dobu 30 sekúnd, 
aby ste ho čo najlepšie vyprázdnili.  

 1  
Vyprázdnený obal 
naplňte do jednej 
štvrtiny čistou vodou 
a dôkladne ho 
zatvorte.

 

 2
Uzatvoreným obalom 
dobre potriasajte po dobu 
najmenej 30 sekúnd, 
a to tak, aby voda 
dostatočne 
omyla jeho vnútro. 

 3
Výplachovú vodu prelejte 
do nádrže postrekovača 
a obal po dobu najmenej 
30 sekúnd podržte otočený 
otvorom smerom dole, 
aby voda z neho čo 
najviac vytiekla. 

Kroky 1 až 3 
zopakujte trikrát. 

Pri práci s prípravkami vždy 
používajte osobné ochran
né pracovné pro stried ky, 
a to ako pri prí prave postre
ko vej kva pa liny, tak aj po
čas celej do by práce s nimi.   

Pri správnom vyplacho
vaní je nevyhnutné, aby 
ste obal od prípravku 
vypláchli ihneď po jeho 
vyprázdnení a výplacho
vú vodu vyliali do nádrže 
postrekovača. Trikrát vy
pláchnutý obal skla dujte 
na bezpečnom mieste 
dovtedy, pokým ho ne
odovzdáte  na zneškod
nenie svojmu zmluvnému 
partnerovi alebo do sys
tému zberu prázdnych 
obalov z prí pravkov na 
ochranu rastlín. 

Slovenská asociácia 
ochrany rastlín

Rešetkova 11, 831 03 Bratislava
www.scpa.sk 

 
Čistý obal 
prepichnite, aby 
sa s istotou už 
viac nemohol 
používať. 
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