
Tinkamas augalų apsaugos produktų
pakuočių skalavimas ir atsakingas tvarkymas

KODĖL?

✓ Sunaudodami visą produktą – taupote pinigus

✓ Iš pakuotės pašalinate daugiau kaip 99.99% produkto 

✓ Sumažinate riziką pakenkti sveikatai ir aplinkai

✓ Sumažinate surinkimo, tvarkymo kaštus ir palengvinate perdirbimo procesą.

KADA?

✓ Pakuotės skalaujamos atliekant maišymą ir purkštuvo užpildymą – tam, kad visas
išskalautas likutis patektų į purkštuvą.  

KAIP?

Integruotas skalavimas
su švariu vandeniu
Bent 30 sekundžių!

Trigubas skalavimas
su švariu vandeniu

3 kartus bent po 30 sekundžių!



PROGRAMOS DALYVIAI

✓ Profesionaliems augalų apsaugos produktų naudotojams

✓ Augalų apsaugos produktų naudotojai, laikosi etiketėje nurodytų instrukcijų

✓ Licenzijuoti operatoriai surenka ir sutvarko atliekas laikydamiesi atitinkamų reikalavimų

✓ Augalų apsaugos pramonė apmoko ir padengia programos išlaidas

KĄ? 

✓ Tik pirminės augalų apsaugos produktų pakuotės

KUR?

✓ 2020: Kauno, Kėdainių, Jonavos, Šiaulių ir Marijampolės rajonai

✓ 2021 – 2025: plėtra į kitus Lietuvos rajonus

KAIP?

✓ Susisiekite su Lietuvos augalų apsaugos asociacija (LAAA) 

✓ www.skalaukteisingai.lt

✓ Naudokite sertifikuotus pakuočių surinkimo maišus. Maišais nemokamai aprūpina LAAA 

✓ Laikykitės instrukcijų: Skalauk, rūšiuok, pakuok ir saugiai sandėliuok atliekas.

✓ Du kartus per metus (birželį ir spalį) atliekų operatorius tiesiogiai surenka pakuotes iš ūkininkų. Ūkininkai patys pakuotes gali pristatyti į 
surinkimo taškus bet kuriuo metų laiku (reikia pranešti iš anksto) 

✓ Surenkamos bus tik išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės. Visos pakuotės bus tikrinamos surinkimo metu.

✓ Atliekos, kurios atitinka programos taisykles bus surenkamos ir tvarkomos nemokamai. 

Augalų apsaugos produktų 
pakuočių surinkimo programa 

☺ Kieto plastiko pakuotės
☺ Švarios ir sausos pakuotės
 Jokių dangtelių ant pakuočių
 Jokių lanksčių pakuočių
 Jokių kitų atliekų

Dideli plastikiniai pakavimo 
maišai (permatomas)

☺ Išskalauti dangteliai
☺ Tuščios augalų apsaugos 

produktų lanksčios pakuotės 
(maišeliai ir kt.)
(jų skalauti nereikia!)

 Jokių nebenaudojamų 
augalų apsaugos produktų

 Jokių pakuočių su produkto 
likučiu

 Jokių kitų atliekų pakuočių

Plastikiniai maišeliai 
maišai (permatomas)



KONTAKTAI

ekoprojektas@augaluapsauga.lt

+370 691 03160

www.skalaukteisingai.lt

Integruotas skalavimas: https://youtu.be/ETEwLa8aAUU

Trigubas skalavimas: https://youtu.be/-7HQ23Wtdi0
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