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O TOPPS

je akronymom pre anglický názov projektu „Train Operators to Promote best management Practices & 
Sustainability“, čo v preklade približne znamená „Výcvikom obslúh postrekovačov k podpore dobrej pra-
xe a udržateľnosti ochrany rastlín“. 

Projekt TOPPS začal v roku 2005 s 3-ročným, spolufinancovaným programom EU-Life s cieľom znižiť stra-
ty prípravkov na ochranu rastlín (POR) ich únikom z bodových zdrojov znečistenia do vôd. Počiatočný 
projekt bol poňatý ako mnohostranný, so zapojením 15 členských štátov EÚ, 12 miestnych partnerov a 9 
vonkajších zmluvných partnerov.

Následné fázy projektu TOPPS sa od roku 2008 rozšírili do viacerých krajín (projekt o bodových zdrojoch 
do 23 krajín) a rozšíril sa aj odborný rozsah projektu, aby sa zahrnulo aj znižovanie znečisťovania z rozptý-
lených zdrojov (projekt o rozptýlených zdrojoch v 13 krajinách). Projekt TOPPS ponúka široký rad zásad 
dobrej praxe v ochrane rastlín pokrývajúcich vstupné cesty znečistenia vôd z bodových a rozptýlených 
zdrojov. Zahrnuté sú také hľadiská ako postrekovače a infraštruktúra v súvislostiach ich možností na znižo-
vanie miery nebezpečenstva znečisťovania vôd únikmi prípravkov na ochranu rastlín.

Ďalšie informácie pre pestovateľov, poradcov a dotknuté osoby (knižky, plagáty, prezentácie, ako aj galériu 
obrázkov a videí) možno nájsť na domovských stránkach TOPPS.

www.TOPPS-life.org (stránka s dokumentmi)
www.TOPPS-drift.org (stránka s on-line nástrojmi na zmierňovanie úletu)
www.TOPPS-eos.org (vzdelávacie nástroje na optimalizáciu postrekovačov s cieľom zlepšovania ochrany vody)

Projekty TOPPS vypracúvajú a odporúčajú dobrú prax v ochrane rastlín (BMP) v spolupráci s európskymi od-
borníkmi a ďalšími dotknutými osobami. V európskych krajinách sa intenzívne šíria prostredníctvom informácií, 
výcviku a ukážok takým spôsobom, aby sa zvýšilo povedomie a pomohlo sa zavedeniu lepšej ochrany vôd.

Partneri Slovenskej asociácie ochrany rastlín, ktorí sa podieľajú 
na zavádzaní projektu TOPPS Water Protection na Slovensku

Výskumný ústav vodného hospodárstva
www.vuvh.sk

Profesional Servis
www.profesionalservis.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
www.agroinstitut.sk

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
www.srsweb.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky
www.uksup.sk

Slovenská poľnohospodárska  
a potravinárska komora 
www.sppk.sk

Agrárna komora Slovenska
www.aksds.sk

Agrárna
komora
Slovenska 

Partneri Slovenskej asociácie ochrany rastlín, ktorí podporujú projekt 
TOPPS Water Protection na Slovensku

3

Táto brožúra je druhým, aktualizovaným vydaním o BMP pre bodové zdroje znečistenia.

Partneri projektu TOPPS o bodových zdrojoch (2005 až 2008)

European Crop Protection Association (ECPA) 
E. Van Nieuwenhuyselaan 6 ,1160 Brussels , Belgicko; www.ecpa.be

Harper Adams University College 
Egmond, TF108NB Newport, Shropshire Spojené kráľovstvo; www.harper-adams.ac.uk

pcfruit 
Fruittuinweg 13800 Sint Truiden Belgium; www.pcfruit.be 

Danish Agricultural Advisory Service, National Centre - DAAS 
Udkaersvej 15, Aarhus N, Dánsko; www.landscentret.dk

Research Institute of Pomology and Floriculture 
Pomologiczna 18, Skierniewice, Poľsko; www.insad.pl

Institute for Land Reclamation and Grassland Farming - IMUZ  
Falenty-Aleja Hrabska 3; Raszyn; Poľsko; www.imuz.edu.pl 

Università di Torino 
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale - DEIAFA 
Via Leonardo da Vinci 44; 10095 Grugliasco (TO) Taliansko; www.unito.it 

Universitat Politècnica de Catalunya – Consorci Escola Industrial de Barcelona  
08036 Barcelona, Španielsko, www.esab.upc.es 

Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts CEMAGREF 
361, Rue Jean François Breton, Montpellier CEDEX, Francúzsko; www.irstea.fr

Arvalis – Institut du Végétal  
Station d’expérimentation 91720 Boigneville Francúzsko,  
www.arvalisinstitutduvegetal.fr

Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw POVLT 
Ieperseweg 87 8800 Rumbeke Belgicko; www.Inagro.be

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Nevinghoff 40, 48147 Münster; Nemeko; www.lk-wl.de 

Obrázky:
Pochádzajú od Ing. Jozefa Kotlebu (SAOR) a od našich partnerov v projekte TOPPS, USDA a od ďalších odborníkov. 
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je akronymem pro anglický název projektu „Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability“, 
což v překladu přibližně znamená „Školením obsluhy postřikovačů k podpoře dobré praxe a udržitelnosti ochrany rost-
lin“.

Projekt TOPPS započal v roce 2005 s tříletým spolufinancováním programem EU-Life s cílem snížit ztráty přípravků 
na ochranu rostlin (POR) jejich únikem z bodových zdrojů znečištění vody. Počáteční projekt byl pojat jako mnohostran-
ný se zapojením 15 členských států EU, 12 místních partnerů a 9 vnějších smluvních partnerů.

Následné fáze projektu TOPPS se od roku 2008 rozšířily do více zemí (projekt o bodových zdrojích do 23 zemí) a rozšířil 
se i odborný rozsah projektu, aby bylo zahrnuto i snižování znečišťování z difuzních zdrojů (projekt o difuzních zdrojích 
v 13 zemích). Projekt TOPPS nabízí širokou řadu zásad správné praxe v ochraně rostlin pokrývající vstupní cesty znečiš-
tění vod z bodových a difuzních zdrojů. Zahrnuty jsou také hlediska jako postřikovače a infrastruktura v souvislostech 
jejich možností ke snižování míry nebezpečí znečišťování vod úniky přípravků na ochranu rostlin

Tato brožura je druhým, aktualizovaným vydáním o BMP pro bodové zdroje znečištění. 
Partneři projektu TOPPS o bodových zdrojích (2005 až 2008)
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Obrázky: 
Pocházejí od Ing. Jozefa Kotleby (SAOR) a od našich partnerů v projektu TOPPS, USDA a dalších odborníků.

Další informace pro pěstitele, poradce a dotčené osoby (knihy, plakáty, prezentace, jako i galerii obrázků a videí) je 
možné nalézt na domovských stránkách TOPPS.

www.TOPPS-life.org (stránka s dokumenty) 
www.TOPPS-drift.org (stránka s on-line nástroji na zmírňování úletu) 
www.TOPPS-eos.org (vzdělávací nástroje na optimalizaci postřikovačů s cílem zlepšování ochrany vody)

Projekty TOPPS vypracovávají a doporučují správnou praxi v ochraně rostlin (BMP) ve spolupráci s evropskými odbor-
níky a dalšími dotčenými osobami. V evropských zemích se intenzivně šíří prostřednictvím informací, výcviku a ukázek 
takovým způsobem, aby se zvýšilo povědomí a napomohlo se zavést lepší ochranu vod.

O TOPPS
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PREDSLOV

Slovenská asociácia ochrany rastlín (ďalej len 
„SAOR“) považuje ochranu vody za kľúčový pilier 
svojej práce a uvedomuje si potrebu neprestajne 
pracovať na podpore správneho používania prí-
pravkov na ochranu rastlín ako súčasti trvale udr-
žateľného a výkonného poľnohospodárstva. Na 
základe tejto skutočnosti si dala SAOR za úlohu vy-
pracovať a rozširovať, spoločne s ostatnými národ-
nými asociáciami ochrany rastlín združenými v Eu-
rópskej asociácii ochrany rastlín (ďalej len „ECPA“) 
a širokou skupinou medzinárodných partnerov, 
vhodné opatrenia, odporúčania a vzdelávacie ma-
teriály. Ich spoločným cieľom je ochrana vody pro-
stredníctvom dobrej praxe v ochrane rastlín (Best 
Management Practice, BMP).

     Toto naše spoločné úsilie v budovaní a zlep-
šovaní dostupných nástrojov sa prekrýva s cieľmi, 
ktoré obsahuje príslušná európska legislatíva, a to 
ako je napríklad Rámcová smernica o vodách (Wa-
ter Framework Directive, WFD) a Smernica o trva-
le udržateľnom používaní pesticídov (Sustainable 
Use of Pesticides Directive, SUD). Výsledkom našej 
práce sú konkrétne projekty TOPPS so zapojením 
sa mnohých dotknutých strán, ktoré s podporou 
ECPA prebiehajú od roku 2005 v mnohých európ-
skych krajinách vrátane Slovenska. Je potrebné po-
znamenať, že projekty sa po dobu svojich prvých 
troch rokov tešili aj podpore od Európskej komisie 
(projekt Life)1.

     Projekty TOPPS sa spočiatku zameriavali na 
zmierňovanie znečisťovania prípravkami na ochra-
nu rastlín z bodových zdrojov, ku ktorému môže 
prichádzať pri čistení či vyprázdňovaní postreko-
vačov alebo v dôsledku úniku prípravkov. Od roku 
2011 sme sa snažili sústrediť sa aj na zmierňovanie 

pomerne zložitejšieho znečisťovania vody vstupmi 
z rozptýlených zdrojov (predovšetkým v dôsledku 
splachu a úletu). Výsledkom tohto snaženia bolo 
vydanie brožúry SAOR v roku 2016, aby sme ponúk-
li širší rad odporúčaní BMP zameraných na ochra-
nu vody. Teraz predkladáme „Zásady dobrej praxe 
v ochrane rastlín na zmiernenie znečisťovania vôd 
prípravkami na ochranu rastlín z bodových zdro-
jov“, keďže dozrel čas na aktualizáciu pôvodnej 
brožúry vydanej SAOR v roku 2010. 

     Veríme, že tieto výsledné odporúčania BMP sa 
rôznymi cestami – v učebniach, na poli a pri ukáž-
kach – stanú základom pre informovanie, vzdelá-
vanie a výcvik obslúh postrekovačov, poradcov 
a ďalších dotknutých osôb. Záväzkom európskeho 
priemyslu ochrany rastlín, reprezentovaným ECPA, 
ostáva podpora zavádzaniu týchto odporúčaní 
BMP.

     Radi by sme poďakovali všetkým našim partne-
rom a ostatným odborníkom, v zahraničí a na Slo-
vensku, za ich veľké úsilie a príspevok k projektom 
TOPPS v podobe odborných poznatkov a ochoty 
spolupracovať na dosiahnutí zhody na našich spo-
ločných cieľoch. Pevne veríme, že sa tieto odporú-
čania BMP stanú iskrou, ktorá zažne plameň nad-
šenia pre zavádzanie týchto myšlienok do praxe, 
a ktoré napomôžu vybudovaniu povedomia a roz-
širovaniu znalostí, nevyhnutných pre trvale udr-
žateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a pre vysokú úroveň ochrany vody.

Ing. Jozef Kotleba 

Výkonný riaditeľ
Slovenská asociácia ochrany rastlín 

1 www.TOPPS-life.org  
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Česká asociace ochrany rostlin (dále jen 
“CCPA“) a  Česká společnost rostlinolékařská 
(dále jen „ČSR“) považují ochranu vody za jeden 
z klíčových pilířů své práce a uvědomují si potře-
bu nepřetržitě pracovat na podpoře správného 
používání přípravků na ochranu rostlin jako sou-
části trvale udržitelného a výkonného zeměděl-
ství. Na základě této skutečnosti si dala CCPA 
a ČSR za úkol vypracovat a rozšiřovat, společně 
s ostatními národními asociacemi ochrany rost-
lin sdruženými v Evropské asociaci ochrany rost-
lin (dále jen „ECPA“) a širokou skupinou meziná-
rodních partnerů, vhodná opatření, doporučení 
a  vzdělávací materiály. Jejich společným cílem 
je ochrana vody prostřednictvím dobré praxe 
v  ochraně rostlin (Best Management Practice, 
BMP).

Toto naše společné úsilí v budování a zlepšová-
ní dostupných nástrojů se překrývá s  cíli, kte-
ré obsahuje příslušná evropská legislativa, jako 
například Rámcová směrnice o  vodách (Water 
Framework Directive, WFD) a Směrnice o trva-
le udržitelném používání pesticidů (Sustainable 
Use of Pesticides Directive, SUD). Výsledkem 
naší práce jsou konkrétní projekty TOPPS se 
zapojením se mnohých dotčených stran, kte-
ré s  podporou ECPA probíhají od  roku 2005 
v  mnoha evropských zemích včetně České re-
publiky. Je potřebné poznamenat, že projekty 
se po dobu svých prvních tří let těšily i podpoře 
od Evropské komise (projekt Life)1.

Projekty TOPPS se zpočátku zaměřovaly na zmír-
ňování znečišťování přípravky na ochranu rostlin 
z bodových zdrojů, ke kterému může docházet 
při čištění či vyprazdňování postřikovačů anebo 
v důsledku úniku přípravků. Od roku 2011 jsme 
se začali soustřeďovat i na zmírňování poměrně 
složitějšího znečišťování vody vstupy z difuzních 

zdrojů (především v důsledku splachu a úletu). 
Jedním z výsledků tohoto snažení CCPA a ČSR 
bylo vydání „Příručky pro zacházení s přípravky“ 
v  roce 2012, abychom nabídli širší řadu dopo-
ručení BMP zaměřených na ochranu vody. Nyní 
předkládáme „Zásady správné praxe v ochraně 
rostlin na  zmírnění znečišťování vod přípravky 
na  ochranu rostlin z  bodových zdrojů“. Brožu-
ra „Správně a  bezpečně“, kterou vydala ČSR 
na  začátku roku 2019 v  aktualizované podobě 
lze považovat za publikaci celého souboru čin-
ností a opatření a nástroj poskytující informace 
pro odbornou způsobilost osob nakládajících 
s přípravky.

Věříme, že tato výsledná doporučení BMP se 
různými cestami – v učebnách, na polích a při 
ukázkách – stanou základem pro informování, 
vzdělávání a  výcvik obsluhy postřikovačů, po-
radců a dalších dotčených osob. Závazkem ev-
ropského průmyslu ochrany rostlin, reprezento-
vaným ECPA, zůstává podpora zavádění těchto 
doporučení BMP.

Rádi bychom poděkovali všem našim partne-
rům a ostatním odborníkům, doma i v zahrani-
čí za jejich úsilí a příspěvek k projektům TOPPS 
v podobě odborných poznatků a ochoty spolu-
pracovat na dosažení shody u našich společných 
cílů. Pevně věříme, že se tato doporučení BMP 
stanou základem pro zavádění těchto myšlenek 
do praxe, a která napomohou vybudování po-
vědomí a  rozšiřování znalostí, nezbytných pro 
trvale udržitelné používání přípravků na ochra-
nu rostlin a pro vysokou úroveň ochrany vody.

PŘEDMLUVA

1 www.TOPPS-life.org
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ÚVOD – LEGISLATÍVNY RÁMEC

9

Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“) sa v EÚ upravuje 
v rámci legisla tí vy, ktorá stanovuje pravidlá ich uvádzanie na trh a používanie. 
Tento rámec sa zakladá na zásade zaistenia vysokej úrovne ochrany životného 
prostredia; kľúčové nariadenia a smernice EÚ sa popisujú nižšie. 

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA POR 
Nariadenie (EK) č. 1107/2009

Účelom tohto nariadenia je požadovať hodnotenie a skúšanie POR, aby sa zabez-
pečila vysoká úroveň ochrany ako ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného pro-
stredia, tak aj zároveň konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ. Cieľom tohto 
nariadenia je zabezpečiť, aby na trh uvádzané látky alebo prípravky nemali škodlivé 
účinky na zdravie ľudí a zvierat, ani žiadne neprijateľné vplyvy na životné prostredie.

SMERNICA O TRVALE UDRŽATEĽNOM POUŽÍVANÍ PESTICÍDOV  
Smernica ES č. 128/2009 

Táto smernica sa zameriava na fázu skutočného používania POR a uvádza zoznam 
nasledujúcich krokov, ktoré sú členské štáty povinné vykonať:
• Zostaviť národné akčné plány (national action plan, NAP) obsahujúce ciele a ča-

sové rozvrhy zmenšovania nebezpečenstva a dosahu používania pesticídov.
• Výcvik: Profesionálni používatelia POR, distribútori a poradcovia absolvujú pri-

meraný výcvik na bezpečné používanie POR a narábanie s nimi.
• Určovať zodpovedné orgány a zakladať certifikačné systémy.
• Z dôvodov ochrany životného prostredia alebo zdravia ľudí minimalizovať alebo 

zakázať používanie prípravkov v určitých kriticky významných oblastiach.
• Vykonávať technické kontroly používaných aplikačných zariadení.2

 

REGULÁCIA POR

Prístup na trh
Zníženie nebezpečnosti

Hodnotenie  
nebezpečenstva 

SMERNICA  
O TRVALE  

UDRŽATEĽNOM 
POUŽÍVANÍ POR

Zameranie sa na fázu 
používania

 Predaje a vzdelávanie
 Zmenšenie  

nebezpečenstva 

2 Používané aplikačné zariadenia, ktoré neprešli kontrolou, je zakázané pou žívať. 
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ÚVOD – LEGISLATIVNÍ RÁMEC Povolování přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR“) se v EU upravuje 
v rámci legislativy, která stanovuje pravidla jejich uvádění na trh a použí-
vání. Tento rámec se zakládá na zásadě zajištění vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí; klíčová nařízení a směrnice EU jsou popsány níže.

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA POR 
Nařízení (EK) č. 1107/2009

 
Účelem tohoto nařízení je požadovat hodnocení a zkoušení POR, aby se zabez-
pečila vysoká úroveň ochrany jak lidského zdraví, zdraví zvířat a životního pro-
středí, tak i zároveň konkurenceschopnost zemědělství EU. Cílem tohoto naří-
zení je zabezpečit, aby na trh uváděné látky anebo přípravky neměly škodlivé 
účinky na zdraví lidí a zvířat, ani žádné nepřijatelné vlivy na životní prostředí.

SMĚRNICE O TRVALE UDRŽITELNÉM POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ 
Směrnice ES č. 128/2009

 
Tato směrnice se zaměřuje na fázi skutečného používání POR a uvádí seznam 
následujících kroků, které jsou členské státy povinny vykonat:

•  Sestavit národní akční plány (national action plan, NAP) obsahující cíle 
a časové rozvrhy snižování nebezpečí a rozsahu používání pesticidů.

•  Výcvik: Profesionální uživatelé POR, distributoři a poradci, absolvují 
přiměřený výcvik v bezpečném používání POR a nakládání s nimi.

• Určovat zodpovědné orgány a zakládat certifikační systémy.
•  Z důvodů ochrany životního prostředí anebo zdraví lidí minimalizovat anebo 

zakázat používání přípravků v určitých kriticky významných oblastech.
• Vykonávat pravidelné kontroly používaných aplikačních zařízení.2

REGULACE POR

Přístup na trh
Snížení nebezpečí

Hodnocení nebezpečí

SMĚRNICE
O TRVALE

UDRŽITELNÉM
POUŽÍVÁNÍ POR

Zaměření se 
na fázi používání

Prodej a vzdělávání
Snížení nebezpečí

2 Používané aplikační zařízení, které neprošla pravidelnou kontrolou, je zakázáno používat.
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RÁMCOVÁ 
SMERNICA O VODE

Podzemná voda
Povrchová voda

Morská voda

Uvedená prahová hodnota 0,1 μg/l je rovná 1 gramu účinnej 
látky v 10 miliónoch litrov vody a predstavuje skoro nulovú 
toleranciu pre pitnú vodu a podzemnú vodu (Obr. 1). Táto 
prísna hodnota znamená, že už len malé znečistenie môže 
viesť k nevyhoveniu požiadavkám EÚ. 

Pri neustálej potrebe zabezpečiť farmárom prístup k pro-
striedkom boja proti burinám, chorobám a škodcom, ktoré 
títo potrebujú na zachovanie si svojej konkurencieschopnos-
ti, sú jedinými praktickými prostriedkami ako dosiahnuť také 
ambiciózne ciele, aké požaduje WFD, sú hodnotenie rizika na 
miestnej úrovni a vhodne prispôsobené BMP, ktoré sa potom 
musia podľa potreby zavádzať.

RÁMCOVÁ SMERNICA O VODE

WFD zakladá rámec pre kroky na úrovni EÚ v oblasti vodo-
hospodárskej politiky. Požaduje, aby sa v roku 2015 dosiahol 
dobrý stav vôd a aby sa tam, kde je možné, zastavilo alebo 
zvrá tilo akékoľvek zhoršovanie kvality vôd. Smernica kladie 
členským štátom nasledujúce zodpovednosti:                                                                                                                  

• vymedziť na svojich územiach jednotlivé povodia;
• vymenovať orgány na spravovanie týchto povodí podľa 

pravidiel EÚ; 
• vykonať rozbor každého jedného povodia, vrátane do-

sahu ľudskej činnosti a vykonať hospodárske hodnotenie 
používania vody; 

• sledovať ekologický a chemický stav vodných útvarov 
v každom jednom povodí; 

• registrovať chránené oblasti ako sú tie, ktoré slúžia ako 
zdroje pitnej vody, čo si vyžaduje osobitnú pozornosť; 

• vypracovať a zaviesť plány pre správu povodia (river 
basin management plan, RBMP), aby sa predchádzalo 
poškodzovaniu povrchových vôd, a aby sa ochraňovala 
spodná voda a zachovali chránené územia; 

• zverejňovanie informácií a poradenstvo o RBMP. 

WFD vymedzuje rámec, v ktorom sa uplatňujú smernice o vo-
de (2006/18/ES), pitnú vodu (98/83/ES) a povrchovú vodu 
a normy pre kvalitu životného prostredia (EQS) (2008/105/
ES). Tieto smernice stanovujú ciele pre chemickú kvalitu 
spod nej vody a povrchové vody. Stanovili sa preventívne 
medzné hodnoty 0,1 μg/l pre obsah POR v pitnej vode z ve-
rejného vodovodu a v podzemnej vode. Pre povrchovú vodu 
sa stanovili kvalitatívne normy špecifické pre jednotlivé látky 
(EQS), ktoré sa zakladajú na možných úrovniach účinku POR 
na vodné organizmy (vrátane nepriamych účinkov cez potrav-
ný reťazec). Stanovili sa preventívne medzné hodnoty 0,1 μg/l 
pre obsah POR v pitnej vode a v spodnej vode. Pre povr-
chovú vodu sa stanovili kvalitatívne normy špecifické pre jed-
notlivé látky (EQS), ktoré sa zakladajú na možných úrovniach 
účinku POR na vodné organizmy (vrátane nepriamych účinkov 
cez potravný reťazec).
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• Aplikácia prípravkov
Aplikačná technika musí byť:

vybavená prostriedkami na ľahké nastavovanie aplikačnej 
dávky;

navrhnutá a zostrojená tak, aby zabezpečila usadenie sa 
POR na cieľovej ploche s cieľom minimalizovať jeho straty 
úletom do iných priestorov a zabrániť jeho úletu do život-
ného prostredia;

navrhnutá a zostrojená tak, aby sa zabránilo stratám prí-
pravku odkvapkávaním postekovej kvapaliny pri zastavení 
aplikácie.

 

SMERNICA O STROJNÝCH ZARIADENIACH  
Smernica ES č. 2006/42 a jej novelizácia smernicou  
ES č. 2009/127

„Návrh, konštrukcia a údržba strojových zariadení na apliká-
ciu prípravkov zohrávajú významnú úlohu pri znižovaní ne-
priaznivých vplyvov prípravkov na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Pokiaľ ide o zariadenia na aplikáciu prípravkov už 
v profesionálnom použití, rámcovou smernicou sa zavádzajú 
požiadavky na kontrolu a údržbu, ktoré sa majú vykonávať na 
takýchto zariadeniach.“

Novelizácia smernicou ES č. 2009/127 zahrnula členským štá-
tom určené ustanovenie o stiahnutí z trhu alebo zakázaní pou-
žívania tej dotyčnej aplikačnej techniky, ktorá môže ohrozovať 
ľudské zdravie, bezpečnosť pri práci alebo životné prostredie.

Aplikačná technika sa musí navrhnúť a zostrojiť tak, aby ju 
bolo možné obsluhovať, nastavovať a udržiavať bez toho, aby 
neprišlo k neúmyselnému vystaveniu životného prostredia 
prípravkom; smernica stanovuje nasledujúce požiadavky.

• Ovládanie a sledovanie
Aplikácia prípravkov z miesta obsluhy sa musí dať ľahko 
a presne ovládať, sledovať a okamžite zastaviť.

• Plnenie a vyprázdňovanie
Mechanizačné prostriedky sa musia navrhnúť a zostrojiť 
tak, aby sa uľahčilo ich presné naplnenie potrebným množ-
stvom postrekovej kvapaliny a aby sa pri takýchto prácach 
zabezpečilo ich ľahké a úplné vyprázdnenie s tým, že sa 
predíde úniku postrekovej kvapaliny a zabráni sa znečiste-
niu vodného zdroja.
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RÁMCOVÁ SMĚRNICE O VODĚ 

Water Frame Directive (WFD) zakládá rámec pro kroky 
a úrovně EU v oblasti vodohospodářské politiky. Požadu-
je, aby se v roce 2015 dosáhlo dobrého stavu vod a aby 
se tam, kde je to možné, zastavilo anebo zvrátilo jakékoliv 
zhoršování kvality vod. Směrnice klade členským státům 
následující odpovědnosti:

• vymezit na svých územích jednotlivá povodí;
•  vyjmenovat orgány ke spravování těchto povodí podle 

pravidel EU;
•  vykonat rozbor každého povodí, včetně dosahu lidské 

činnosti a  vykonat hospodářské hodnocení používání 
vody;

•  sledovat ekologický a  chemický stav vodních útvarů 
v každém povodí;

•  registrovat chráněné oblasti jako jsou ty, které slouží 
jako zdroje pitné vody, což vyžaduje zvláštní pozornost;

•  vypracovat a  zavést plány pro správu povodí (river 
basin management plan, RBMP), aby se předcházelo 
poškozování povrchových vod, a  aby se ochraňovala 
podzemní voda a zachovala chráněná území;

• zveřejňování informací a poradenství o RBMP.

WFD vymezuje rámec, ve  kterém se uplatňují směrnice 
o  vodě (2006/18/ES), pitné vodě (98/83/ES) a  povrcho-
vé vodě    a normy pro kvalitu životního prostředí (EQS) 
(2008/105/ ES). Tyto směrnice stanovují cíle pro chemickou 
kvalitu spodní vody a povrchové vody. Byly stanoveny pre-
ventivně mezní hodnoty 0,1 μg/l pro obsah POR v pitné 
vodě z veřejného vodovodu a v podzemní vodě. Pro povr-
chovou vodu byly stanoveny kvalitativní normy specifické 
pro jednotlivé látky (EQS), které se zakládají na možných 
úrovních účinku POR na  vodní organismy (včetně nepří-
mých účinků přes potravní řetězec). Byly stanoveny preven-
tivní mezní hodnoty 0,1 μg/l pro obsah POR v pitné vodě 
a v podzemní vodě. Pro povrchovou vodu se stanovily kva-
litativní normy specifické pro jednotlivé látky (EQS), které 
se zakládají na možných úrovních účinku POR na vodní or-
ganismy (včetně nepřímých účinků přes potravní řetězec).

Uvedená prahová hodnota 0,1 μg/l je rovna 1 gramu účin-
né látky v 10 miliónech litrů vody a představuje skoro nu-
lovou toleranci pro pitnou vodu a podzemní vodu (Obr. 1). 
Tato přísná hodnota znamená, že už pouze malé znečiště-
ní může vést k nevyhovění požadavkům EU.

Při neustálé potřebě zabezpečit farmářům přístup k pro-
středkům boje proti plevelům, chorobám a škůdcům, které 
tito potřebují pro zachování si své konkurenceschopnosti, 
jsou jedinými praktickými prostředky, jak dosáhnout ta-
kových ambiciózních cílů, jaké požaduje WFD, hodnocení 
rizika na místní úrovni a vhodně přizpůsobené BMP, které 
se potom musí podle potřeby zavádět.

SMĚRNICE O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH

 
Směrnice ES č. 2006/42 a její novelizace směrnicí 
ES č. 2009/127

„Návrh, konstrukce a údržba strojních zařízení k aplikaci 
přípravků sehrávají významnou roli při snižování nepřízni-
vých vlivů přípravků na  lidské zdraví a  životní prostředí. 
Pokud jde o  zařízení k  aplikaci přípravků již v  profesio-
nálním použití, rámcovou směrnicí se zavádějí požadavky 
na kontrolu a údržbu, které se mají vykonávat na takových 
zařízeních.“

Novelizace směrnicí ES č. 2009/127 zahrnula členským stá-
tům určená ustanovení o stažení z trhu anebo zákaz pou-
žívání té dotyčné aplikační techniky, která může ohrožovat 
lidské zdraví, bezpečnost při práci anebo životní prostředí.

Aplikační technika se musí navrhnout a sestrojit tak, aby ji 
bylo možné obsluhovat, nastavovat a udržovat bez toho, 
aniž by došlo k neúmyslnému vystavení životního prostře-
dí přípravkům; směrnice stanovuje následující požadavky.

•  Ovládání a sledování
  Aplikace přípravků z místa obsluhy se musí dát snadno 

a přesně ovládat, sledovat a okamžitě zastavit.

•  Plnění a vyprazdňování
  Mechanizační prostředky se musí navrhnout a sestrojit 

tak, aby se ulehčilo jejich přesné naplnění potřebným 
množstvím postřikové kapaliny a  aby se při takových 
pracích zabezpečilo jejich snadné a úplné vyprázdnění 
s tím, že se předejde úniku postřikové kapaliny a zabrá-
ní se znečištění vodního zdroje.

•  Aplikace přípravků
  Aplikační technika musí být:
 
  –  vybavena prostředky pro snadné nastavování aplikač-

ní dávky;
  –  navržena a  sestrojena tak, aby zabezpečila usazení  

POR na cílové ploše s cílem minimalizovat jeho ztráty 
úletem na necílové plochy a zabránit jeho úletu do ži-
votního prostředí;

  –  navržena a  sestrojena tak, aby se zabránilo ztrátám 
přípravku odkapáváním postřikové kapaliny při zasta-
vení aplikace.

RÁMCOVÁ 
SMĚRNICE O VODĚ

Podzemní voda
Povrchová voda

Mořská voda
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SMERNICA  
O APLIKAČNEJ  

TECHNIKE 

Kontrola a monitoring
Plnenie a vyprázdňovanie

Aplikácia prípravkov

•  Údržba
Aplikačná technika sa musí navrhnúť a zostrojiť tak, aby sa 
bez znečistenia životného prostredia dala ľahko a dôklad-
ne čistiť, a uľahčil sa jej servis a výmena opotrebovaných 
častí.

• Technické prehliadky
Meracie zariadenia, potrebné na kontrolu správneho fun-
govania aplikačného zariadenia, sa k nemu musia dať ľahko 
pripojiť.

•   Označovanie dýz, sitiek a filtrov 
Dýzy, sitká a filtre sa musia označovať tak, aby sa ich typ 
a veľkosť dali ľahko rozoznať.

•  Uvedenie používaného prípravku
Keď je to potrebné, aplikačné zariadenie sa musí vybaviť 
osobitným rámom, na ktorý môže obsluha umiestniť názov 
prepravovaného alebo aplikovaného prípravku.

•  Pokyny
Pokyny musia uvádzať informácie na uľahčenie správnej 
prevádzky aplikačného zariadenia, na predchádzanie zne-
čisťovaniu životného prostredia, a to aspoň nasledujúce 
činitele:

– bezpečnostné opatrenia, ktoré treba prijať pri príprave 
postrekovej kvapaliny a jej aplikácii, pri vyprázdňovaní, 
čistení, servise a preprave aplikačného zariadenia;

– podrobný popis podmienok určeného používania apli-
kačného zariadenia v rôznych prevádzkových podmien-
kach;

– rozsah typov a veľkostí dýz, sitiek a filtrov, ktoré sa 
s aplikačným zariadením môžu použiť;

– frekvencia technických prehliadok aplikačnej techniky, 
ako aj kritériá a postupy pri nahrádzaní súčastí podlie-
hajúcich opotrebovaniu, ako sú dýzy, sitká a filtre, ktoré 
nepriaznivo ovplyvňujú jej správne fungovanie;

– špecifikácie kalibrácie, každodennej údržby, prípravy na 
zimu a iné prehliadky, nevyhnutne potrebné na zaistenie 
správneho fungovania aplikačnej techniky;

– typy prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť nesprávne fun-
govanie aplikačnej techniky;

– uvedenie skutočnosti, že aplikačná technika by mohla 
podliehať národným požiadavkám na pravidelné tech-
nické prehliadky určenými orgánmi, ako to uvádza smer-
nica ES č. 2009/128 s cieľom dosiahnuť trvale udržateľné 
používanie pesticídov.

13

Obr. 1: Ak sa 1 gram účinnej látky prípravku dostane do vodného útvaru, jeho rozriedenie na stanovenú prahovú hodnotu  
 koncentrácie  0,1μg/l si vyžaduje priekopu 1 m širokú, 30 cm hlbokú a 33 km dlhú.
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•  Údržba
  Aplikační technika musí být navržena a  sestrojena tak, 

aby se bez znečištění životního prostředí dala snadno 
a důkladně čistit a ulehčil se její servis a výměna opotře-
bovaných částí.

•  Technické prohlídky
  Měřicí zařízení, potřebné ke kontrole správného fungová-

ní aplikačního zařízení se k němu musí dát lehce připojit.

•  Označování trysek, sítek a filtrů
  Trysky, sítka a filtry se musí označovat tak, aby se jejich 

typ a velikost daly lehce rozeznat.

•  Informace o používaném přípravku
  Když je potřeba, aplikační zařízení musí být vybaveno 

zvláštním rámečkem, na který může obsluha umístit ná-
zev přepravovaného anebo aplikovaného přípravku.

•  Pokyny
  Pokyny musí uvádět informace k  ulehčení správného 

provozu aplikačního zařízení, k  předcházení znečišťo-
vání životního prostředí a  alespoň následující činitele: 
 
–  bezpečnostní opatření, která je třeba přijmout při pří-

pravě postřikové kapaliny a  její aplikaci, při vyprazd-
ňování, čištění, servisu a přepravě aplikačního zařízení;

 –  podrobný popis podmínek určeného používání apli-
kačního zařízení v různých provozních podmínkách;

 –  rozsah typů a velikostí trysek, sítek a filtrů, které mo-
hou být s aplikačním zařízením použity;

 –  frekvence technických prohlídek aplikační techniky, 
jako i kritéria a postupy při nahrazování součástí pod-
léhajících opotřebování, jako jsou trysky, sítka a filtry, 
které nepříznivě ovlivňují její správné fungování;

 –  specifikace kalibrace, každodenní údržba, přípravy 
na zimu a jiné prohlídky, nezbytně potřebné k zajištění 
správného fungování aplikační techniky;

 –  typy přípravků, které by mohly způsobit nesprávné 
fungování aplikační techniky;

 –  uvedení skutečností, že aplikační technika by mohla 
podléhat národním požadavkům na  pravidelné tech-
nické prohlídky určenými orgány, jak to uvádí směrnice 
ES č. 2009/128 s cílem dosáhnout trvale udržitelného 
používání pesticidů.

SMĚRNICE 
O APLIKAČNÍ 

TECHNICE

Kontrola a monitoring
Plnění a vyprazdňování 

Aplikace přípravků

Obr. 1:   Jakmile se 1 gram účinné látky přípravku dostane do vodního útvaru, k jeho rozředění na stanovenou prahovou hodnotu 
koncentrace 0,1 μg/l je potřeba příkop 1 m široký, 30 cm hluboký a 33 km dlouhý.
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CESTY VNIKANIA PRÍPRAVKOV  
NA OCHRANU RASTLÍN DO POVRCHOVEJ 
VODY

Úlet
Úlet

Povrchový odtok  
a drenáž

Bodové zdroje

Úlet Pochádzajú 
najmä  
z oše tre ných 
pozemkov

Rozptýlené 
zdroje

> 50% 
Bodové 
zdroje

Pochádzajú 
najmä  
z hos po-
dárskych 
dvorov

15

Avšak posledne dve menované môžu predstavovať veľké ne bez-
pečenstvo pri dopravnej nehode alebo požiari v sklade (Obr. 3). 

Zatiaľ čo znečisťovanie z rozptýlených zdrojov možno znížiť len 
do určitej miery, pretože poveternostné podmienky (vietor 
a dážď) sa ovládať nedajú, znečisťovaniu z bodových zdrojov 
môžete predísť takmer úplne, a to správnymi postupmi pri po-
užívaní POR a narábaní s nimi, vrátane optimalizácie aplikačnej 
techniky a vhodnou infraštruktúrou hospodárskych dvorov.

AKO SA MERIA ZNEČISŤOVANIE Z BODOVÝCH ZDRO JOV?
Ak sa neprijmú preventívne opatrenia, k celkovému zne čis-
ťovaniu nameranému v povrchových vodách môžu samotné 
emisie z hospodárskeho dvora prispievať 50 % a viac. Toto 
sa ukázalo a nameralo počas viacerých poľných štúdií, vyko-
naných na obrábaných plo chách. Znečisťovanie z bodo vých 
zdro jov možno merať me to do lógiou popísanou na Obr. 4. 
V tomto prípade sú far my nachádzajúce sa v rámci jed nej 
obce, napojené na tú istú ČOV. 
Táto ČOV tiež zbie ra vodu 
z pripojených hospo dár skych 
dvorov. Rezíduá POR sa mera-
jú na výstupe z ČOV. Toto sú 
merané bodo vé zdroje. Zne-
čistenie z rozptýlených zdrojov 
sa meria v bode, kde je isté, že 
vodný útvar môže niesť zne-
čistenie len z poľnohospodár-
sky obrábaných polí. Výsled-
ky typicky ukazujú, že okolo 
40 % až 90 % znečistenia POR 
vo vodných tokoch pochádza 
z hospodárskych dvorov v po-
rovnaní s poľnohospodársky 
obrábanými poľami.

1.1 ZNEČISTENIE Z ROZPTÝLENÝCH ZDROJOV
Znečistenie z rozptýlených zdrojov pochádza z aplikácie POR 
na poliach. Kritické prenosy POR do vôd sa dejú:  (i) splachom 
a eróziou pri intenzívnych zrážkach krátko po aplikácii príprav-
ku, (ii) úletom pri unášaní postrekovej hmly vetrom a (iii) vstup-
mi podpovrchovou vodou cez drenážne sústavy. V brožúrkach 
z projektu TOPPS Prowadis (www.TOPPS-life.org) sa na zníže-
nie znečistenia z rozptýlených zdrojov navrhujú zásady dobrej 
praxe v ochrane rastlín (BMP).

POR môžu vnikať do povrchových vodných zdrojov rôznymi 
cestami. Najvýznamnejšími sú straty POR z bodových (po-
chádzajúce z hospodárskych dvorov) a rozptýlených zdrojov 
(pochádzajúce z ošetrených pozemkov, napríklad splachom 
pri erózii, drenážnymi systémami a úletom) (Obr. 2).

Obr. 2: Cesty prenikania POR do povrchových vôd a ich význam

ZNEČISŤOVANIE Z BODOVÝCH ZDROJOV
Bodové zdroje predstavujú najvýznamnejšiu cestu prenosu 
POR do povrchových vôd. Výsledky výskumu ukázali, že ak 
sa neprijali preventívne opatrenia, môžu bodové zdroje pred-
stavovať od 40% do 90% znečistenia POR nameraného v po-
vrchových vodách. Znečistenie z bodových zdrojov pochádza 
z takých prác na hospodárskych dvoroch, ako je napríklad 
plnenie nádrží postrekovačov postrekovou kvapalinou. Naj-
rizikovejšími úkonmi prispieva jú cimi k stratám POR do vody 
z bodových zdrojov sú: 

a)  čistenie aplikačných zariadení;
b)  plnenie aplikačných zariadení postrekovou kvapalinou;
c)  nakladanie so zvyškami, vrátane zvyškových objemov, na 

spevnených povrchoch hospodárskych dvorov.

Menej kritickými sú: 
d)  úniky počas aplikácie prípravkov;
e)  skladovanie prípravkov a
f) úniky pri preprave aplikačných zariadení z hospodárskeho 

dvora na ošetrovaný pozemok a späť. 

Čistenie postrekovačov

Príprava postreku

Nakladanie so zvyškami

Aplikácia

Skladovanie

Preprava

Obr. 3: Najrizikovejšie úkony 
prispievajúce k stratám POR 
do vody z bodových zdrojov

povodie

ČOV

Obr. 4: Význam metódy merania 
vstupov v bodových a rozptýle-
ných zdrojov

Meranie 2 
rozptýlené zdroje

Meranie 1 
bodové zdroje

obhospodarované 
plochy

sídlo s farmami

14

 

   

 

 

   

 

 

14 15

CESTY VSTUPU PŘÍPRAVKŮ
NA OCHRANU ROSTLIN 
DO POVRCHOVÉ VODY

POR mohou vnikat do povrchových vodních zdrojů různými 
cestami. Nejvýznamnějšími jsou ztráty POR z bodových (po-
cházející z hospodářských dvorů) a difuzních zdrojů (pochá-
zející z  ošetřených pozemků, například splachem při erozi, 
drenážními systémy a úletem) (Obr. 2).

Úlet Pocházejí 
zejména
z ošetřených 
pozemků

Rozptýlené 
zdroje

> 50 %
Bodové 
zdroje

Pocházejí 
zejména
z hospodář-
ských dvorů

Úlet
Úlet

Povrchový odtok
a drenáž

Bodové zdroje

 
ZNEČIŠŤOVÁNÍ Z BODOVÝCH ZDROJŮ
Bodové zdroje představují nejvýznamnější cestu přenosu 
POR do povrchových vod. Výsledky výzkumu ukázaly, že po-
kud se nepřijala preventivní opatření, mohou bodové zdroje 
představovat od 40 % do 90 % znečištění POR naměřeného 
v povrchových vodách. Znečištění z bodových zdrojů pochá-
zí z prací na hospodářských dvorech, jako například plnění 
nádrží postřikovačů postřikovou kapalinou. Nejrizikovějšími 
úkony přispívajícími ke  ztrátám POR do  vody z  bodových 
zdrojů jsou:

a) čištění aplikačních zařízení; 
b) plnění aplikačních zařízení postřikovou kapalinou; 
c)  nakládání se zbytky, včetně zbytkových objemů, 

na zpevněných površích hospodářských dvorů

d) úniky během aplikace přípravků; 
e) skladování přípravků a 
f)  úniky při přepravě aplikačních zařízení 

z hospodářského dvora na ošetřovaný pozemek a zpět

Avšak poslední dva jmenované mohou představovat vel-
ké nebezpečí při dopravní nehodě nebo požáru ve  skladu 
(Obr.  3). Zatímco znečišťování z  difuzních zdrojů je možné 
snížit jen do určité míry, protože povětrnostní podmínky (vítr 
a déšť) se ovládat nedají, znečišťování z bodových zdrojů mů-
žete předejít téměř úplně, a to správnými postupy při pou-
žívání POR a nakládání s nimi, včetně optimalizace aplikační 
techniky a  vhodnou infrastrukturou hospodářských dvorů. 
 
JAK SE MĚŘÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ Z BODOVÝCH ZDROJŮ?

Pokud se nepřijmou preventivní opatření, k  celkovému zne-
čišťování naměřeném v  povrchových vodách, mohou samot-
né emise z hospodářského dvora přispívat 50 % a více. To se 
ukázalo a  naměřilo během mnoha polních studií vykonaných 
na  obhospodařovaných plochách. Znečišťování z  bodových 
zdrojů je možné měřit metodologií popsanou na Obr. 4. V tom-
to případě jsou farmy nacházející 
se v  rámci jedné obce napoje-
ny na  tu samou ČOV. Tato ČOV 
rovněž sbírá vodu z  připojených 
hospodářských dvorů. Rezidua 
POR se měří na výstupu z ČOV. 
Toto jsou měřené bodové zdro-
je. Znečištění z  difuzních zdrojů 
se měří v  bodě, kde je jisté, že 
vodní útvar může nést znečištění 
pouze ze zemědělsky obhospo-
dařovaných polí. Výsledky typic-
ky ukazuji, že okolo 40 % až 90 % 
znečištění POR ve vodních tocích 
pochází z  hospodářských dvorů 
v  porovnání se zemědělsky ob-
hospodařovanými pozemky.

1.1 ZNEČIŠTĚNÍ Z DIFUZNÍCH ZDROJŮ 

Znečištění z difuzních zdrojů pochází z aplikace POR na po-
lích. Kritické přenosy POR do vod se dějí: (i) splachem a erozí 
při intenzivních srážkách krátce po aplikaci přípravku, (ii) úle-
tem při unášení postřikové mlhy větrem a (iii) vstupy podpo-
vrchovou vodou přes drenážní soustavy. V brožurkách z pro-
jektu TOPPS Prowadis (www.TOPPS-life.org) se ke  snížení 
znečištění z difuzních zdrojů navrhují zásady správné  praxe 
v ochraně rostlin (BMP).

Čištění postřikovačů 

Aplikace 

Příprava postřiku 

Skladování 

Nakládání se zbytky

Přeprava

Obr. 3: Nejrizikovější úkony 
přispívající ke ztrátám POR 
do vody z bodových zdrojů

Obr. 4: Význam metody 
měření vstupů v bodových 
a rozptýlených zdrojích

povodí

ČOV

Měření 1 
bodové zdroje

Měření 2 
rozptýlené zdroje

sídlo s farmami

obhospodařované 
plochy
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VYPRACOVANIE ZÁSAD DOBREJ PRAXE 
V OCHRANE RASTLÍN (BMP) 
kľúčové činitele a prísušné pracovné postupy  
na zníženie strát POR únikom do vôd

17

BMP boli vypracované v súlade s tromi zvažovanými kľúčový-
mi činiteľmi, najmä: 
1) správnym konaním (napr. povedomie obsluhy o pou žívaní 

prípravkov);
2) vylepšenou technológiou (napr. optimalizovanou aplikač-

nou technikou); a
3) vylepšenou infraštruktúrou (napr. dokonalý sklad alebo 

rampa na umývanie aplikačnej techniky).

Pracovné skupiny projektu TOPPS vypracovali zásady BMP 
tak, že zozbierali BMP jestvujúcich postupov a určili medze ry 
v nich, kde BMP buď ešte nejestvovali alebo kde ich pova-
žovali za nedostatočné. Pred dokončením sa BMP TOPPS na 
ná rodných fórach predložili na posúdenie širokému výberu 
dotknutých osôb a na ich pripomienky sa zobral zreteľ. Oča-
kávame, že mohutné zapojenie sa dotknutých osôb pomôže 
prijatiu navrhovaných BMP a podporí ich zavádzanie.

Obr. 5: Kľúčové činitele a pracovné pochody s cieľom vyhnúť sa bodovým zdrojom znečistenia.

3.
PRED 

POSTREKOM

5.
PO 

POSTREKOVANÍ

4.
POČAS 

POSTREKU

6.
ODPAD A

  NAKLADNIE 
SO ZVYŠKAMI 

2.
SKLADOVANIE

1.
PREPRAVA 

správne správanie sa

vylepšená  
technológia

vylepšená 
infraštruktúra

Tieto tri kľúčové činitele sú dôležité pre 
každý jeden zo 6 pra covných pochodov 
na hospodárskom dvore, ako ich zná-
zorňuje Obr. 5. 
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CESTY VSTUPU PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU 
ROSTLIN DO POVRCHOVÉ VODY
klíčové činitele a příslušné pracovní postupy 
ke snížení ztrát POR únikem do vod

1.
PŘEPRAVA

2.
SKLADOVÁNÍ

3.
PŘED 

POSTŘIKEM

4.
BĚHEM 

POSTŘIKU

5.
PO 

POSTŘIKOVÁNÍ

6.
ODPAD A 

NAKLÁDÁNÍ 
SE ZBYTKY

Obr. 5: Klíčové činitele a pracovní postupy s cílem vyhnout se bodovým zdrojům znečištění.

Pracovní skupiny projektu TOPPS vypracovaly zásady 
BMP tak, že sesbíraly BMP stávajících postupů a  určily 
v nich mezery, kde BMP buď ještě neexistovaly anebo kde 
je považovaly za  nedostatečné. Před dokončením byly 
BMP TOPPS na národních fórech předloženy k posouzení 
širokému spektru dotčených osob a k jejich připomínkám  
bylo přihlédnuto. Očekáváme, že mohutné zapojení do-
tčených osob pomůže přijetí navrhovaných BMP a  pod-

poří jejich zavádění. BMP byly vypracovány v souladu se 
třemi zvažovanými klíčovými činiteli, zejména:
1) správným jednáním (např. povědomí obsluhy o používá-
ní přípravků);
2) vylepšenou technologií (např. optimalizovanou aplikač-
ní technikou); a
3) vylepšenou infrastrukturou (např. dokonalý sklad anebo 
rampa na umývání aplikační techniky).

Tyto tři klíčové činitele jsou důležité pro každý ze 
6 pracovních pochodů na hospodářském 

dvoře, jak je znázorňuje Obr. 5.

správný přístup/chování 

vylepšená 
technologiegie

vylepšená 
infrastruktura

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)
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SÚHRN KĽÚČOVÝCH BMP
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• Pred odchodom na pole skontrolujte postrekovač, či 
niek  de neprepúšťa. Nechoďte s postrekovačom na po-
le, keď jeho čerpadlo pracuje. 

• Na prepravu na pole si zvoľte vždy tú trasu, kde hrozí 
najmenšie nebezpečenstvo dopravnej nehody.

• Jazdite opatrne, aby ste predišli prevráteniu postreko-
vača.

Každá jedna kvapka POR, ktoré zasiahne vodu, je prive-
ľa. Zníženie strát POR začína pozorným narábaním s POR 
a  ich používaním. Práve pre toto sa odporúča riadiť sa 
BMP pri narábaní s POR a pri ich používaní.

Majte na zreteli slovenské pravidlá a predpisy. Odporúčame 
Vám sledovať ich vývoj.

1. 2. PREPRAVA
Vždy zvážte nasledujúce:
1. prepravu koncentrovaných POR od dodávateľa na hospo-

dársky dvor koncového užívateľa; 
2.  prepravu postrekovej kvapaliny a koncentrovaného POR 

na miesto aplikácie;
3. prepravu postrekovača na miesto výkonu aplikácie.3

a) Od dodávateľa na hospodársky dvor
• Kedykoľvek je to možné, na prepravu POR vždy využite 

rozvoznú službu dodávateľa.
• Po dodávke POR skontrolujte, či sú ich obaly pôvodné 

a či nie sú poškodené. 
• Pri vlastnej preprave POR používajte bezpečné a uzam-

ký nateľné debny, ktoré v prípade nehody môžu uniknu-
té POR zadržať.

• Zaistite bezpečné stohovanie a upevnenie nákladu.
• POR nikdy neprepravujte spoločne s potravinami, ani 

s krmivami.
• Pre prípad potreby majte vždy pri sebe mobilný telefón 

s číslami tiesňových volaní.
 
b) Z hospodárskeho dvora na ošetrovaný pozemok

•  Prepravu koncentrovaného POR na pole môže vykonať 
iba zodpovedná osoba.

•  Na prepravu koncentrovaných POR v originálnych oba-
loch používajte uzamkýnateľné debny.

3 Na Slovensku je zakázané v cestnej premávke prepravovať v zá-
sobníkoch postrekovača akékoľvek náplne.
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Každá kapka POR, která zasáhne vodu, je příliš mnoho. 
Snížení ztrát POR začíná pozorným nakládáním s POR a je-
jich používáním. Právě proto se doporučuje řídit se BMP 
při nakládání s POR.

Mějte na zřeteli pravidla a předpisy platné v ČR. Doporu-
čujeme Vám sledovat jejich vývoj.
 
1.2. PŘEPRAVA

Vždy zvažte následující:
1.  přepravu koncentrovaných POR od dodavatele na hos-

podářský dvůr koncového uživatele;
2.  přepravu postřikové kapaliny a koncentrovaného POR 

na místo aplikace;
3.  přepravu postřikovače na místo výkonu aplikace.3

a) Od dodavatele na farmu

•  Kdykoliv je to možné, k přepravě POR vždy využijte roz-
vážkovou službu dodavatele.

•  Po dodávce POR zkontrolujte, zda jsou jejich obaly pů-
vodní a zda nejsou poškozeny.

•  Při vlastní přepravě POR používejte bezpečné a uzamy-
katelné bedny, které v  případě nehody mohou uniklé 
POR zadržet.

•  Zajistěte bezpečné stohování a upevnění nákladu.
•  POR nikdy nepřepravujte společně s  potravinami ani 

s krmivy.
•  Pro případ potřeby u  sebe vždy mějte mobilní telefon 

s čísly tísňových volání.

b) Z farmy na ošetřovaný pozemek

•  Přepravu koncentrovaného POR na pole může provádět 
pouze zodpovědná osoba.

•  K přepravě koncentrovaných POR v originálních obalech 
používejte uzamykatelné bedny.

•  Před odjezdem na  pole zkontrolujte postřikovač, zda 
nepropouští. Nejezděte s postřikovačem na pole, když 
jeho čerpadlo pracuje.

•  Pro přepravu na pole si zvolte vždy tu trasu, kde hrozí 
nejmenší nebezpečí dopravní nehody.

•  Jezděte opatrně, abyste předešli převrácení postřikovače.

3 V ČR je zakázáno v silničním provozu přepravovat v nádržích postřikovačů kapalinu s rozmíchanými přípravky 
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Majte poruke prístupné čísla 
tiesňových volaní, núdzové plá ny 
a aktualizovanú skladovú doku-
mentáciu.

 pevné

kvapalnéuzamknuteľné

 VECI UCHOVÁVAJTE UPRATANÉ !!!

SKLADOVANIE
POR sa musia skladovať v osobitných miestnostiach, neprí-
stupných nepovolaným osobám, mimo obytných priestorov. 
Takéto miestnosti:

• sa musia dať uzamknúť (nesmú mať do nich prístup nepo-
volané osoby, najmä deti);

• musia mať zabezpečený vhodný spôsob vetrania (aspoň 
gravitačný), chrániaci pred nahromadením výparov;

• musia byť vybavené ľahko umývateľnou podlahou, z ktorej 
sa prípadne rozliaty alebo rozsypaný prípravok bude dať 
rýchlo a dôkladne odstrániť;

• musia byť vybavené primeranou elektroinštaláciou (od-
stra ňujúcou možnosť vznie tenia sa nahromadených výpa-
rov);

• musia byť vybavené vhodným osvetlením na prečítanie si 
etikety – návodu na použitie;

• musia byť zreteľne označené;
• sa nesmú prehrievať, ale zároveň v nich teplota nesmie 

klesnúť pod 0°C;
• nesmú slúžiť na uskladnenie krmív, osív, sadív a požívatín. 

Je v nich možné skladovať prázdne obaly z prípravkov 
na ochranu rastlín, náradie (vedrá, miešadlá, odmerné 
nádoby) a osobné ochranné pracovné prostriedky.

POR sa nesmú skladovať:

• v obytných budovách;
• v skladových priestoroch, určených na skladovanie iných 

predmetov;
• v sýpkach;
• v garážach, vestibuloch, stodolách.

Ak nemáte k dispozícii špeciálnu miestnosť a POR používate 
len zriedkavo a nie vo veľkých množstvách, potom môžete 
na ich skladovanie použiť uzamykateľnú debnu alebo skriňu. 
Takáto debna alebo skriňa musí byť umiestnená mimo obyt-
ných budov a musí byť náležite označená.  

POR sa musia skladovať v pôvodných oba loch od výrobcov, 
dobre a nepriedušne uzatvorených a označených čitateľnou 
etiketou. Poškodený obal je potrebné bezodkladne nahra-
diť novým obalom, pričom ho ale nezabudnite ihneď ozna-
čiť, a to z dôvodu správnej identifikácie prípravku. Náhodne 
rozliate alebo rozsypané prípravky je potrebné posypať sa-
cím materiálom (piliny, hobliny, bentonit, expandovaný per-
lit) a následne pozbierať do nádoby, ktorá bude uskladnená 
spolu s prípravkami na ochranu rastlín.
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ranie uniknutého POR (vyliatej alebo pretečenej postreko-
vej kvapaliny).

• Buďte pripravení na zvládnutie akéhokoľvek uniknutého 
POR nasávacím materiálom (piliny, hobliny, bentonit, ex-
pandovaný perlit).

• Keď postrekovač plníte na poli, meňte vždy miesto a udr-
žuj te vzdialenosť najmenej 20 m od vody.

• Na zmenšenie nebezpečenstva používajte technické po-
môc ky a nástroje, napr. plniace nálievky alebo systém pria-
meho vstrekovania. Napr. primiešavacie zariadenia alebo 
uzavretý systém plnenia Easy Flow.

• Zabezpečte správnu činnosť primiešavacieho zariadenia, 
aby ste ho pri príprave postrekovej kvapaliny nepreplnili, 
a tým neznečistili svoj vodný zdroj.

• Vodu nikdy neodoberajte priamo z povrchových vodných 
útvarov.

• V osobitnej nádrži si so sebou na pole zoberte dostatočné 
množstvo čistej vody, aby ste ňou mohli vypláchnuť nádrž 
postrekovača.

• Postrekovač pri plnení nádrže nikdy nenechávajte bez do-
hľadu. 

• Skontrolujte, či postrekovač niekde neprepúšťa a pred od-
jazdom na pole vypnite čerpadlo.

• Na cestu na pole zvoľte najmenej nebezpečnú trasu.
• Používajte len postrekovače, ktoré prešli technickou preh-

liadkou.
• Vyprázdnený obal vypláchnite buď tlakovou vodou, alebo 

trikrát ručne.
• Zabezpečte, aby sa prázdne obaly už nepoužili, a to ani na 

iné účely.
• Prázdne obaly skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

PRED POSTREKOM
Veľmi dôležité je dobré naplánovanie ošetrenia vopred.
Zvoľte POR a zaistite ich aplikáciu v správnom termíne, na 
správnom mieste a v správnej aplikačnej dávke. 
Určite polia, ktoré sa majú ošetriť. 
Zvážte činitele životného prostredia, ktoré by aplikáciu mohli 
nepriaznivo ovplyvniť. 
Určite a označte citlivé oblasti, priľahlé k ošetrovanému po-
zemku a zvoľte si najmenej rizikovú trasu naň.  

Najväčšími nebezpečenstvami z hľadiska znečistenia z bo 
do vého zdroja pred aplikáciou sú príprava postreko vej 
kvapaliny, plnenie nádrže postrekovača, ako aj jej vyteka-
nie pri ceste na ošetrovaný pozemok.

Zabezpečte trojnásobné ručné alebo tlakové vypláchnutie 
vy prázdnených obalov z POR vodou. Oplachovú vodu treba 
odviesť do nádrže postrekovača. Vyprázdnené obaly skladuj-
te na bezpečnom a suchom mieste. Zber prázdnych obalov 
na Slovensku zabezpečujú právnické alebo fyzické osoby, 
ktoré majú oprávnenie nakladať s nebezpečným odpadom 
v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. 

• Pozorne si prečítajte etiketu POR.
• Určite citlivé priestory, ako aj pásma ochrany vôd, pra-

meňov, studní a zvážte požadované ochranné pásma. 
• Sledujte oblastnú predpoveď počasia pre plochy, ktoré 

chcete postrekovať.
• Zaistite správne nastavenie a kalibráciu postrekovača pre 

zamýšľanú aplikáciu.
• Postrekovač plňte nad biologicky aktívnym povrchom (na 

poli) alebo na spevnenom povrchu, umožňujúcom pozbe-
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SKLADOVÁNÍ

POR se musí skladovat ve zvláštních místnostech, nepřístup-
ných nepovolaným osobám, mimo obytné prostory. Takové 
místnosti:

•  musí být možné je uzamknout (nesmí do nich mít přístup 
nepovolané osoby, zejména děti);

•  musí mít zabezpečený vhodný způsob větrání (alespoň gra-
vitační), chránící před nahromaděním výparů;

•  musí být vybaveny lehce umyvatelnou podlahou, ze které 
bude možné případně rozlitý anebo rozsypaný přípravek 
rychle a důkladné odstranit;

•  musí být vybaveny přiměřenou elektroinstalací (odstraňují-
cí možnost vznícení se nahromaděných výparů);

•  musí být vybaveny vhodným osvětlením k přečtení si etike-
ty – návodu k použití;

•  musí být zřetelně označeny;
•  nesmí se přehřívat, ale zároveň v nich teplota nesmí kles-

nout pod 0 °C;
•  nesmí sloužit k  uskladnění krmiv, osiv, sadby a  potravin. 

Je v  nich možné skladovat prázdné obaly od  přípravků 
na ochranu rostlin, nářadí (vědra, míchadla, odměrné nádo-
by) a osobní ochranné pracovní pomůcky.

POR se nesmí skladovat:

•  v obytných budovách;
•  ve  skladových prostorech, určených ke  skladování jiných 

předmětů;
•  v sýpkách;
•  v garážích, vestibulech, stodolách.

Pokud nemáte k dispozici speciální místnost a POR používá-
te pouze zřídka, a ne ve velkých množstvích, můžete k jejich 
skladování použít uzamykatelnou bednu anebo skříň. Taková 
bedna anebo skříň musí být umístěna mimo obytné budovy 
a musí být náležitě označena.

POR se musí skladovat v  původních obalech od  výrobců, 
dobře a neprodyšně uzavřených a označených čitelnou eti-
ketou. Poškozený obal je nutné neprodleně nahradit novým 
obalem, přičemž ho ale nezapomeňte ihned označit, a  to 
z  důvodu správné identifikace přípravku. Náhodně rozlité 
anebo rozsypané přípravky je nutné posypat savým materiá-
lem (piliny, hobliny, bentonit, expandovaný perlit) a následně 
posbírat do nádoby, která bude uskladněna spolu s příprav-
ky na ochranu rostlin.

PŘED POSTŘIKEM

Velmi důležité je dobré naplánování ošetření. Zvolte POR a za-
jistěte jejich aplikaci ve správném termínu, na správném místě 
a ve správné aplikační dávce. Určete pole, která se mají ošetřit. 
Zvažte činitele životního prostředí, které by aplikaci mohly ne-
přiznivé ovlivnit. Určete a označte citlivé oblasti přilehlé k ošet-
řovanému pozemku a zvolte si nejméně rizikovou trasu k nim.

Největším nebezpečím z hlediska znečištění z bodového 
zdroje před aplikací jsou příprava postřikové kapaliny, pl-
nění nádrže postřikovače, jako i její vytékání během cesty 
na ošetřovaný pozemek.

Zabezpečte trojnásobné ruční anebo tlakové vypláchnutí 
vyprázdněných obalů od  POR vodou. Oplachovou vodu je 
potřeba odvést do nádrže postřikovače. Vyprázdněné oba-
ly skladujte na bezpečném a suchém místě. Sběr prázdných 
obalů   v České republice zajišťují právnické anebo fyzické 
osoby, které mají oprávnění nakládat s nebezpečným odpa-
dem ve smyslu platné legislativy o odpadech.

• Pozorně si přečtěte etiketu POR.
•  Určete citlivé prostory, jako i pásma ochrany vod, pramenů, 

studní a zvažte požadovaná ochranná pásma.
•  Sledujte oblastní předpověď počasí pro plochy, které chce-

te postřikovat.
•  Zajistěte správné nastavení a kalibraci postřikovače pro za-

mýšlenou aplikaci.
•  Postřikovač plňte nad biologicky aktivním povrchem 

(na poli) anebo na zpevněném povrchu, umožňujícím sběr 

uniklého POR (vylité anebo proteklé postřikové kapaliny).
•  Buďte připraveni na  zvládnutí jakéhokoliv uniklého POR 

savým materiálem (piliny, hobliny, bentonit, expandovaný 
perlit).

•  Když postřikovač plníte na poli, měňte vždy místo a udržuj-
te vzdálenost nejméně 20 m od vody.

•  Ke  zmenšení nebezpečí používejte technické pomůcky 
a nástroje, např. plnicí nálevky anebo systém přímého vstři-
kování. Např. přimíchávací zařízení anebo uzavřený systém 
plnění (např. Easy Flow).

•  Zajistěte správnou činnost přimíchávacího zařízení, abyste 
ho při přípravě postřikové kapaliny nepřeplnili, a tím nezne-
čistili svůj vodní zdroj.

•  Vodu nikdy neodebírejte přímo z  povrchových vodních 
útvarů.

•  Ve zvláštní nádrži si s sebou na pole vezměte dostatečné 
množství čisté vody, kterou použijete k vypláchnutí nádrže 
postřikovače.

•  Postřikovač při plnění nádrže nikdy nenechávejte bez do-
zoru.

•  Zkontrolujte, zda postřikovač někde nepropouští, před od-
jezdem na pole vypněte čerpadlo.

•  Na cestu na pole zvolte nejméně nebezpečnou trasu.
•  Používejte jen postřikovače, které prošly technickou pro-

hlídkou.
•  Vyprázdněný obal vypláchněte buď tlakovou vodou, anebo 

třikrát ručně.
•  Zajistěte, aby se prázdné obaly již nepoužily, a to ani na jiné 

účely.
• Prázdné obaly skladujte na suchém a bezpečném místě.

VĚCI UCHOVÁVEJTE UKLIZENÉ!

Mějte po ruce čísla tísňových 
volání, nouzové plány 
a aktualizovanou skladovou 
dokumentaci.

kapalné

pevné

uzamykatelné
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PO POSTREKOVANÍ 
Čistenie postrekovača po aplikácii prípravku je jedna z najdô-
ležitejších činností z hľadiska znižovania znečisťovania z bo-
dových zdrojov. Dokonca aj keď na konci postrekovania z dýz 
vychádza vzduch, postrekovač nie je, vzhľadom na svoje tech-
nické obmedzenia, úplne vyprázdnený; v postrekovači ostáva 
technický zvyškový objem. Technický zvyškový objem sa me-
dzi jednotlivými typmi postrekovačov mení. Skutočný zvyš-
kový objem je väčší vtedy, keď postrekovač nebol správne 
kalibrovaný a nesie si „rezervu“ postrekovej kvapaliny. V od-
delenej nádrži by ste mali voziť čistú vodu na vypláchnutie po-
strekovača, aby ste zabezpečili, že sa takto na hospodársky 
dvor vráti čo najmenej znečistenej kvapaliny.

Preto je podstatné postrekovač na poli správne vypláchnuť. 

V zásade jestvujú tri postupy vyplachovania:

a) Ručné vyplachovanie  
Do nádrže postrekovača trikrát napustite vyplachovaciu 
vodu (3 x1/3 objemu vyplachovacej vody) a cez čerpadlo po-
strekovača ju trikrát vystriekajte na ostatne ošetrené pole. 
Faktor požadovaného rozriedenia dosiahnete len vtedy, keď 
tento postup vykonáte trikrát.

b) Neprerušované vyplachovanie
Druhé čerpadlo cez vyplachovaciu (alebo podobnú) dýzu 
nepretržite dodáva vyplachovaciu vodu do hlavnej nádrže. 
Čerpadlo postrekovača dodáva rozriedený zvyškový ob-
jem do dýz na vystriekanie na poli.

c) Samočinné sústavy  
Veľké a dobre vybavené postrekovače majú zabudovanú 
samočinnú vyplachovaciu sústavu.

POČAS POSTREKU
Ak sa na a po okrajoch ošetrovaných pozemkov neprijmú pri-
merané opatrenia, môže sa postrek pri úlete stať najväčším 
prispievateľom k znečisťovaniu vôd POR. Niektoré osobitné 
hľadiská sa týkajú znižovania znečisťovania z bodových zdro-
jov. Tieto sa väčšinou spájajú s neúmyselným postriekaním 
hladiny vodného útvaru alebo jeho blízkosti, znečisťovaním 
prístupových ciest pri otáčaní postrekovača, najmä v úzkych 
viniciach.  

• Nikdy nepostrekujte viackrát. 
• Nepostrekujte ani nad vodnými útvarmi, studňami, ani 

drenážnymi priekopami.
• Pri otáčaní postrekovač vypínajte, nepostrekujte nad ces-

tami a spevnenými povrchmi.
• Úvrate postrekujte ako posledné.
• Udržiavajte správnu výšku postreku (zvyčajne 50 cm alebo 

menej nad porastom/povrchom pôdy). 
• Presakovanie a odkvapkávanie opravte čo najskôr.
• Znižujte úlet a nikdy nepostrekujte ochranné pásy; pozri 

BMP na obmedzenie úletu.
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ODPAD A NAKLADANIE SO ZVYŠKAMI
Keď postrekovač dobre vypláchnete na poli, na hospodársky 
dvor sa v ňom vracia len málo znečistená kvapalina. Je po-
trebné, aby výrobca postrekovača v návode na jeho obsluhu 
informoval o účinnosti jeho vyplachovacej sústavy. Nie všetky 
čistiace operácie môžete v praxi nevyhnutne zvládnuť na poli 
(napr. čistenie filtrov a dýz, zriedený zvyškový objem). Pri prá-
ci na hospodárskom dvore môže prísť k rozliatiu alebo presa-
kovaniu, ktoré treba účinným spôsobom zvládnuť. Zmenšenie 
objemu zvyškov začína pozorným narábaním s POR a jeho 
použitím. 

• Svoj postrekovač čistite nad biologicky aktívnym povrchom 
(napríklad pôdou) alebo na určenom mieste so spevneným 
povrchom, z ktorého môžete čistiacu vodu pozberať.

• Vypláchnuté obaly z POR je najlepšie nechať odkvapkať 
priamo na poli a priniesť ich suché do skladu poľno hospo-
dárskeho subjektu.

• Uzávery a pečatiace fólie zbierajte oddelene do plastových 
viec. Tieto následne odovzdajte spoločnosti, ktorá má na 
zber a zneškodnenie obalov požadované oprávnenie. 

• Údržbu svojho postrekovača vykonávajte tak, aby sa žiaden 
uniknutý alebo presiaknutý prípravok, ani postreková kva-
palina nemohli dostať do vody; z niektorých filtračných puz-
dier môže totiž po otvorení vytiecť postreková kvapalina.

• Pozberanú, znečistenú čistiacu vodu treba čistiť vhodnou 
technikou: sú dostupné biologické, fyzikálne a chemické 
riešenia (napríklad biofilter, Osmofilm, heliosec, atď.).

• Zapojte sa do projektu Slovenskej asociácie ochrany rast-
lín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na 
ochranu rastlín.

• Obaly z POR nikdy nespaľujte, ani nezahrabávajte.
• Zvyšky prípravkov nikdy nesplachujte do verejnej kanalizácie. 
• Na hospodárstve majte vždy poruke telefónne čísla pre 

tiesňové volania, plány pre prípady núdzových situácií.

 

V porovnaní s rosičmi (menej hadíc, ale POR vo vyšších kon-
centráciach) majú poľné postrekovače väčšie zvyškové obje-
my (hadice a ramená).

• Postrekovač vypláchnite na ostatne ošetrenom poli: zvyš-
kový objem viacnásobným vypláchnutím rozriedite lepšie.

• Rozriedený zvyškový objem vystriekajte na naposledy oše-
tre nom pozemku a, ak je to možné, na ploche vyhradenej 
na čistenie. 

• Ak je to možné, vonkajšie povrchy postrekovača čistite na poli.
• Ak nemáte poruke technické zariadenie umožňujúce očis-

te nie vonkajších povrchov na poli, očistite ho nad biolo-
gicky aktívnym povrchom blízko hospodárskeho dvora, 
alebo na spevnenom povrchu umožňujúcom pozberanie 
opla chovej vody.

• Prečítajte si etiketu prípravku, či si aplikovaný prípravok 
nevyžaduje dodatočné vyčistenie.

• Pred odjazdom z poľa odstráňte z kolies traktora a po stre-
kovača zvyšky hliny.

• Postrekovač po použití zaparkujte na bezpečnom mieste 
pod strechou, aby ste ho ochránili pred zrážkami, splachu-
júcimi akékoľvek zvyšky POR. 

• O všetkých aplikáciách si veďte záznamy (miesto, čas, POR, 
množstvo).
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BĚHEM POSTŘIKU

Pokud se na a po okrajích ošetřovaných pozemků nepři-
jmou přiměřená opatření, může se postřik při úletu stát 
největším přispěvatelem k znečišťování vod POR. Některá 
zvláštní hlediska se týkají snižování znečišťování z bodo-
vých zdrojů. Tyto se většinou spojují s  neúmyslným po-
stříkáním hladiny vodního útvaru anebo jeho blízkosti, 
znečišťováním přístupových cest při otáčení postřikovače, 
zejména v úzkých vinicích.

•  Nikdy nepostřikujte vícekrát.
•  Nepostřikujte nad vodními útvary, studnami, ani drenáž-

ními příkopy.
•  Při otáčení postřikovač vypínejte, nepostřikujte nad ces-

tami a zpevněnými povrchy.
•  Souvratě postřikujte jako poslední.
•  Udržujte správnou výšku postřiku (obvykle 50 cm anebo 

méně nad porostem/povrchem půdy).
•  Prosakování a odkapávání opravte co nejdříve.
•  Snižujte úlet a  nikdy nepostřikujte ochranné pásy; viz 

BMP na omezení úletu.

PO POSTŘIKOVÁNÍ

Čištění postřikovače po aplikaci přípravku je jedna z nejdů-
ležitějších činností z hlediska snižování znečišťování z bodo-
vých zdrojů. Dokonce i když na konci postřikování z trysek 
vychází vzduch, postřikovač není, vzhledem ke svým tech-
nickým omezením, úplně vyprázdněn; v postřikovači zůstá-
vá technický zbytkový objem. Technický zbytkový objem se 
mezi jednotlivými typy postřikovačů mění. Skutečný zbyt-
kový objem je větší tehdy, když postřikovač nebyl správně 
kalibrován a nese si „rezervu“ postřikové kapaliny. V oddě-
lené nádrži byste měli vozit čistou vodu k vypláchnutí po-
střikovače, abyste zabezpečili, že se na hospodářsky dvůr 
vrátí co nejméně znečištěné kapaliny.

Proto je podstatné postřikovač na poli správně vyplách-
nout. V zásadě existují tři postupy vyplachování:

a) Ruční vyplachování
  Do nádrže postřikovače třikrát napustíte vyplachovací 

vodu (3×1/3 objemu vyplachovací vody) a přes čerpa-
dlo postřikovače ji třikrát vystříkejte na ostatní ošetřená 
pole. Faktor požadovaného rozředění dosáhnete pouze 
tehdy, když tento postup opakujete třikrát.

b)  Nepřerušované vyplachování
  Druhé čerpadlo přes vyplachovací (anebo podobnou) 

trysku nepřetržitě dodává vyplachovací vodu do hlavní 
nádrže. Čerpadlo postřikovače dodává rozředěný zbyt-
kový objem do trysek k vystříkání na poli.

c) Samočinné soustavy
  Velké a  dobře vybavené postřikovače mají zabudova-

nou samočinnou vyplachovací soustavu.

V porovnání s rosiči (méně hadic, ale POR ve vyšších kon-
centracích) mají polní postřikovače větší zbytkové objemy 
(hadice a ramena).

•  Postřikovač vypláchněte na  ostatním ošetřeném poli: 
zbytkový objem vícenásobným vypláchnutím rozředíte 
lépe.

•  Rozředěný zbytkový objem vystříkejte na  naposledy 
ošetřeném pozemku a pokud je to možné, na ploše vy-
hrazené na čištění.

•  Pokud je to možné, vnější povrchy postřikovače čistěte 
na poli.

•  Pokud nemáte po  ruce technické zařízení umožňující 
očistění vnějších povrchů na poli, očistěte ho nad biolo-
gicky aktivním povrchem poblíž hospodářského dvora, 
anebo na  zpevněném povrchu umožňujícím sběr opla-
chové vody.

•  Přečtěte si etiketu přípravku, zda aplikovaný přípravek 
nevyžaduje dodatečné vyčištění.

•  Před odjezdem z pole odstraňte z kol traktoru a postři-
kovače zbytky hlíny.

•  Postřikovač po použití zaparkujte na bezpečném místě 
pod střechou, abyste ho ochránili před srážkami spla-
chujícími jakékoliv zbytky POR.

•  O všech aplikacích si veďte záznamy (místo, čas, POR, 
množství).

ODPAD A NAKLÁDÁNÍ SE ZBYTKY

Když postřikovač dobře vypláchnete na  poli, na  hospo-
dářský dvůr se v něm vrací jen málo znečištěná kapalina. 
Je potřebné, aby výrobce postřikovače v návodu k  jeho 
obsluze informoval o účinnosti jeho vyplachovací sousta-
vy. Ne všechny čisticí operace můžete v  praxi nezbytně 
zvládnout na  poli (např. čištění filtrů a  trysek, zředěný 
zbytkový objem). Při práci na hospodářském dvoře může 
dojít k rozlití anebo prosakování, které je nutné účinným 
způsobem zvládnout. Zmenšení objemu zbytků začíná po-
zorným nakládáním s POR a jeho použitím.

•  Svůj postřikovač čistěte nad biologicky aktivním povr-
chem (například půdou) anebo na  určeném místě se 
zpevněným povrchem, ze kterého můžete čisticí vodu 
posbírat.

•  Vypláchnuté obaly z POR je nejlepší nechat odkapat pří-
mo na poli a přinést je suché do skladu zemědělského 
subjektu.

•  Uzávěry a pečetící fólie sbírejte odděleně do plastových 
pytlů. Tyto následně odevzdejte společnosti, která má 
na sběr a zneškodnění obalů požadované oprávnění.

•  Údržbu svého postřikovače vykonávejte tak, aby se žádný 
uniklý anebo prosáknutý přípravek ani postřiková kapali-
na nemohly dostat do vody; z některých filtračních pouz-
der může totiž po otevření vytéct postřiková kapalina.

•  Posbíranou, znečištěnou, čisticí vodu je třeba čistit 
vhodnou technikou: jsou dostupné biologické, fyzikální 
a chemická řešení (například Biofiltr, Osmofilm, Heliosec, 
PhytoBac atd.).

•  Obaly z POR nikdy nespalujte ani nezahrabávejte.
•  Zbytky přípravků nikdy nesplachujte do veřejné kanalizace.
•  Na hospodářství mějte vždy po ruce telefonní čísla pro 

tísňová volání, plány pro případy nouzových situací.
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DOBRÁ PRAX V OCHRANE RASTLÍN (BMP) 
kontrolný zoznam na zmenšovanie nebezpečenstva znečisťovania 
vody z bodových zdrojov

25

ČO TREBA  
UROBIŤ 

AKO BY SA TO 
MALO UROBIŤ

Dobrá prax v ochrane rastlín zdôrazňuje, kde POR pri stratách 
do vody môžu predstavovať nebezpečenstvo a ako sa takéto 
nebezpečenstvo dá zmenšiť. Odporúčame, aby sa BMP ne-
pretržito aktualizovali podľa skúseností z praxe a podľa legis-
latívnych požiadaviek.

Štruktúra BMP sa zakladá na kľúčových pracovných pocho-
doch, a to od prepravy POR po nakladanie so zvyškami 
a s od padom.

Príkazy sú mienené ako odorúčania na zavedenie príslušných 
zásad BMP.  

Spresnenia by sa mali považovať za návrh podporujúci ich 
zavádzanie. 

Príkaz: 
ČO TREBA UROBIŤ 

je nasledovaný spresneniami: 
AKO BY SA TO MALO UROBIŤ. 

Príkazy a spresnenia sa majú použiť ako kontrolný zoznam na 
podporu samostatného vyhodnotenia situácie, aby sa zmen-
šilo nebezpečenstvo strát POR únikom do vody.

BMP nezasahujú do žiadnej slovenskej legislatívy a ani usmer-
není pre aplikáciu POR.
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SPRÁVNÁ PRAXE V OCHRANĚ ROSTLIN (BMP)
kontrolní seznam ke snižování nebezpečí znečišťování 
vody z bodových zdrojů

Správná praxe v ochraně rostlin zdůrazňuje, kde POR při 
ztrátách do vody mohou představovat nebezpečí a jak se 
takové nebezpečí dá zmenšit. Doporučujeme, aby se BMP 
nepřetržitě aktualizovaly podle zkušeností z praxe a podle 
legislativních požadavků.

Struktura BMP se zakládá na klíčových pracovních pocho-
dech, a to od přepravy POR, po nakládání se zbytky a s od-
padem.

Příkazy jsou míněny jako doporučení k  zavedení přísluš-
ných zásad BMP.

Zpřesnění by se měla považovat za návrh podporující jejich 
zavádění.

Příkaz:
CO JE TŘEBA UDĚLAT 

 je následován pokyny:
JAK BY SE TO MĚLO UDĚLAT.

Příkazy a  pokyny se mají použít jako kontrolní seznam 
na  podporu samostatného vyhodnocení situace, aby se 
zmenšilo nebezpečí ztrát POR únikem do vody.

BMP nezasahují do žádné české legislativy a ani pokynů 
pro aplikaci POR.

JAK BY SE 
TO MĚLO 
UDĚLAT

CO JE 
POTŘEBA 
UDĚLAT
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VŽDY

Prípravky PREPRAVUJTE v ich pôvodných oba loch s ne po-
rušenými, čitateľnými etiketami.
• Jednotlivé obaly odobraté z palety nemusia vyhovovať po-

žiadavkám na bezpečnú prepravu.
• POR udržujte oddelené od vodiča a posádky vozidla pre-

kážkou nepriepustnou pre chemické látky a výpary (pre-
pravná debna).

MAJTE vo vozidle poruke telefónne čísla tiesňových vo-
laní.
• Majte vo svojom mobilnom telefóne vždy poruke čísla ties-

ňových volaní (polícia, hasiči, lekár, orgán ochrany životné-
ho prostredia).

• Pre prípad rizika úniku POR do vody použite horúcu linku 
orgánu ochrany životného prostredia.

• Vždy poznajte svoju polohu tak, aby ste ju v prípade potre-
by mohli uviesť.

MAJTE poruke kontrolný zoznam a vybavenie pre prípad 
núdzového použitia, napr. pri dopravnej nehode.
• Mali by ste poznať núdzové opatrenia; opýtajte sa svojho 

rastlinolekára/fytoinšpektora. 
• Majte zoznam POR, ako aj zodpovedajúce výstražné sym-

boly spojené s prepravou.
• Zabezpečte okamžitú dostupnosť vybavenia pre prípady 

núdze v prípade úniku a presakovania POR.

NIKDY

VYVARUJTE sa prepravy zbytočne veľkých množstiev 
POR.
• Prepravujte len množstvá POR potrebné na bezprostredne 

plánovanú činnosť. 
• Všetky POR sa musia prepravovať v zabezpečených oba-

loch. 
• „Pohyblivé sklady“ sa musia zásobovať len z pevných skla-

dov a POR sa musia použiť do 24 hodín. 
• POR označené ako „toxické“, „horľavé“ a „žieravé“ môžu 

upravovať iné predpisy. 

1. 3. PREPRAVA POR
a)  Preprava od dodávateľa na hospodárstvo

Profesionálni dodávatelia sú si vedomí svojich zákonných 
povinností, týkajúcich sa prepravy POR. Tiež vedia koneč-
ným používateľom poradiť vo veci prepravných predpisov.  

Preprava chemikálií po cestných komunikáciách je prísne 
upravená. Úzkostlivo dodržujte pokyny dodávateľa a/ale-
bo pokyny na etikete prípravku. Skontrolujte, či Vám boli 
dodané správne a pravé prípravky, so správnym označe-
ním a s obalmi v dobrom stave; dajte pozor na falšované 
prípravky. Týmito bezpečnostnými opatreniami sa predíde 
zbytočnému pohybu prípravkov a zmenšuje sa nebezpe-
čenstvo znečisťovania životného prostredia. 

b) Preprava z hospodárskeho dvora na pole
V dôsledku jestvujúcej infraštruktúry v poľnohospodárskej 
prvovýrobe - väčšie výmery pozemkov, sa vo všeobecnosti 
zväčšili vzdialenosti z hospodárskeho dvora na pole, a tým 
sa aj zvýšilo nebezpečenstvo pri nehodách počas prepra-
vy POR. Preto je dôležité starostlivé naplánovanie trasy na 
pole. 

PREPRAVA  

POR
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VŽDY

ZAISTITE, aby neprišlo k žiadnym náhodným či neúmysel-
ným stratám POR.  
• POR nesmú počas prepravy presakovať, vyšplechovať, ani 

predstavovať iné nebezpečenstvo.
• Veko nádrže musí umožniť vnikanie vzduchu, nesmie však 

prepúšťať. 
• Zaistite, aby hadice a dýzy neprepúšťali a nádrž nebola 

preplnená. 
• Zavrite všetky ventily, ktoré smerujú kvapalinu do ramien. 
• Všetky ventily zabezpečte proti náhodnému otvoreniu po-

čas prepravy. 
• Zabezpečte, aby vodoznaky nádrže boli viditeľné z kabíny 

a aby sa zistili straty počas cesty.
• Zaistite tesnosť veka nádrže, spojok a ventilov ovládania 

pohybu postrekovej kvapaliny. 
• Zariadenia pri poruche ihneď nastavte/ opravte.   

NEJAZDITE cez vodné toky. 
• Pri jazde na pole alebo späť sa vyvarujte vchádzaniu do 

vodných tokov. 
• Pri jazde s postrekovačom čo najviac obmedzte skracova-

nie trasy cez vodné toky; zmenšíte tým možné nebezpe-
čenstvo nehody.

• Pri návrate z poľa očistite pneumatiky a vonkajšie nánosy 
na postrekovači/súprave a skontrolujte, či postrekovač nie-
kde neprepúšťa.

BUĎTE PRIPRAVENÍ na bezpečné zvládnutie prípadných 
únikov POR.  
• Noste a používajte osobné ochranné pracovné prostried-

ky (OOPP), ako ich stanovuje karta bezpečnostných údajov 
(KBÚ) alebo etiketa POR. 

• Poškodené obaly s POR oddeľte od nepoškodených. 
• Poškodené obaly s POR vložte do ďalšieho nepriepustné-

ho obalu (napr. vreca, a podobne). 
• Vyliaty POR obsypte a nechajte ho pohltiť nasávacím ma-

teriálom (pilinami).
• Odpad pozberajte, vložte ho do ďalšieho nepriepustného 

obalu (napr. vreca) a odovzdajte na zneškodnenie ako ne-
bezpečný odpad. 

VŽDY

VYVARUJTE sa poškodenia obalov s  POR pri nakladaní 
a vykladaní.  
• Pri ručnom, ani pri mechanizovanom narábaní sa obaly 

s POR nesmú poškodiť. 
• Skontrolujte, či na ložnej ploche vozidla, paletách alebo 

policiach nie sú ostré výčnelky. 
• Palety, balíky a obaly pred a po nakladaní a vykladaní skon-

trolujte, či nie sú poškodené.  

Pred odjazdom ZABEZPEČTE, aby bol náklad bezpečný 
a upevnený. 
• Vo vozidle používajte priestor, ktorý je čistý, suchý, bez-

pečný a schopný zachytiť uniknuté POR. 
• Dodržujte osobitné požiadavky pri narábaní s nákladom, 

ako napríklad „Touto stranou hore“. 
• Dodržujte usmernenie pre výšku stohovania obalov. 
• Zabráňte voľnému pohybu obalov v nákladovom priestore. 
• Pri napínaní upevňovacích prvkov sa vyvarujte nadmerné-

ho namáhania obalov.  

POR na hospodárstve PREPRAVUJTE v pohyblivých skla-
doch / prepravných debnách.
• Zabezpečte, aby mobilný sklad bol uzamknuteľný a bez-

pečne naložený. 
• Skontrolujte, či je pohyblivý sklad schopný zadržať POR, 

ktoré by unikli v dôsledku chvenia počas jazdy.

Aplikačné zariadenie a  POR PREPRAVUJTE bezpečne 
a zabezpečte stabilitu vozidla. 
• Postrekovače s obsahom zriedených alebo nezriede ných 

POR nesmú počas prepravy predstavovať žiadne ne pri ja-
teľné nebezpečenstvo.

• Vyprázdené obaly sa musia baliť do veľkých vriec bez na-
sadených uzáverov.

• Pred odjazom skontrolujte zabezpečenie spojovacích 
a iných upevňovacích zariadení. 

• Pri nesených postrekovačoch ako vozidlo, tak aj náklad 
správne vyvážte. 

• Jazdite opatrne, predíďte jeho prevráteniu a podľa mož-
nosti sa vyhýbajte cestám s nerovným povrchom. 

• POR neprepravujte spoločne s ľuďmi, zvieratami, poľno-
hospodárskymi produktmi a krmivami.
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1. 3. PŘEPRAVA POR

a) Přeprava od dodavatele na hospodářství
  Profesionální dodavatelé jsou si vědomi svých zákon-

ných povinností, týkajících se přepravy POR.  Rovněž 
dokáží koncovým uživatelům poradit ve  věci přeprav-
ních předpisů.

  Přeprava chemikálií po  silnicích je přísně upravena. 
Pečlivě dodržujte pokyny dodavatele a/anebo pokyny 
na etiketě přípravku. Zkontrolujte, zda Vám byly dodá-
ny správné a pravé přípravky, se správným označením 
a s obaly v dobrém stavu; dejte pozor na falšované pří-
pravky. Těmito bezpečnostními opatřeními se předejde 
zbytečnému pohybu přípravků a zmenšuje se nebezpe-
čí znečišťování životního prostředí.

b) Přeprava z hospodářského dvora na pole
  V  důsledku stávající infrastruktury v  zemědělské pr-

vovýrobě-větší výměry pozemků, se všeobecně zvět-
šily vzdálenosti z hospodářského dvora na pole, a tím 
se i  zvýšilo nebezpečí při nehodách během přepra-
vy POR.  Proto je důležité pečlivé naplánování trasy 
na pole.

Přípravky PŘEPRAVUJTE v jejich původních obalech 
s neporušenými, čitelnými etiketami.
•  Jednotlivé obaly odebrané z palety nemusí vyhovovat po-

žadavkům na bezpečnou přepravu.
•  POR udržujte odděleně od řidiče a posádky vozidla pře-

kážkou nepropustnou pro chemické látky a výpary (pře-
pravní bedna).

MĚJTE ve vozidle po ruce telefonní čísla tísňových 
volání.
•  Mějte ve svém mobilním telefonu vždy po ruce čísla tísňo-

vých volání (policie, hasiči, lékař, orgán ochrany životního 
prostředí).

•  Pro případ rizika úniku POR do vody použijte horkou linku 
orgánu ochrany životního prostředí.

•  Vždy znejte svoji polohu, abyste ji v případě potřeby moh-
li uvést.

MĚJTE po ruce kontrolní seznam a vybavení pro 
případ nouzového použití, např. při dopravní nehodě.
•  Měli byste znát nouzová opatření; zeptejte se svého rost-

linolékaře/rostlinolékařského inspektora.
•  Mějte seznam POR, jakož i odpovídající výstražné symbo-

ly spojené s přepravou.
•  Zajistěte okamžitou dostupnost vybavení pro případy 

nouze v případě úniku a prosakování POR.

VYVARUJTE se přepravy zbytečně velkých množství 
POR.
•  Přepravujte pouze množství POR potřebné k  bezpro-

středně plánované činnosti.
•  Všechny POR se musí přepravovat v zabezpečených oba-

lech.
•  „Pohyblivé sklady“ se musí zásobovat jen z pevných skla-

dů a POR se musí použít do 24 hodin.
•  POR označené jako „toxické“, „hořlavé“ a „žíravé“ mohou 

upravovat jiné předpisy.

VYVARUJTE se poškození obalů s POR při nakládání 
a vykládání.
•  Při ručním, ani při mechanizovaném nakládání se obaly    

s POR nesmí poškodit.
•  Zkontrolujte, zda na ložné ploše vozidla, paletách anebo 

policiích nejsou ostré výčnělky.
•  Palety, balíky a  obaly před a  po  nakládání a  vykládání 

zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Před odjezdem ZABEZPEČTE, aby byl náklad bezpečný 
a upevněný.
•  Ve vozidle používejte prostor, který je čistý, suchý, bez-

pečný a schopný zachytit uniklé POR.
•  Dodržujte zvláštní požadavky při nakládání s nákladem, 

jako například „Touto stranou nahoru“.
•  Dodržujte usměrnění pro výšku stohování obalů.
•  Zabraňte volnému pohybu obalů v nákladovém prostoru.
•  Při napínání upevňovacích prvků se vyvarujte nadměrné-

mu namáhání obalů.

POR na hospodářství PŘEPRAVUJTE v pohyblivých 
skladech / přepravních bednách.
•  Zabezpečte, aby mobilní sklad byl uzamykatelný a bez-

pečně naložený.
•  Zkontrolujte, zda je pohyblivý sklad schopný zadržet POR, 

které by unikly v důsledku chvění během jízdy.

Aplikační zařízení a POR PŘEPRAVUJTE bezpečně 
a zabezpečte stabilitu vozidla.
•  Postřikovače s  obsahem zředěných anebo nezředěných 

POR nesmí během přepravy představovat žádné nepřija-
telné nebezpečí.

•  Vyprázdněné obaly se musí balit do velkých pytlů bez na-
sazených uzávěrů.

•  Před odjezdem zkontrolujte   zabezpečení   spojovacích 
a jiných upevňovacích zařízení.

•  U nesených postřikovačů jak vozidlo, tak i náklad správně 
vyvažte.

•  Jezděte opatrně, předejděte jeho převrácení a  podle 
možností se vyhýbejte cestám s nerovným povrchem.

•  POR nepřepravujte společně s lidmi, zvířaty, zemědělský-
mi produkty a krmivy.

ZAJISTĚTE, aby nedošlo k žádným náhodným či ne-
úmyslným ztrátám POR.
•  POR nesmí během přepravy prosakovat, vystříkávat, ani 

představovat jiné nebezpečí.
•  Víko nádrže musí umožnit pronikání vzduchu, nesmí však 

propouštět.
•  Zajistěte, aby hadice a trysky nepropouštěly a nádrž ne-

byla přeplněná.
•  Zavřete všechny ventily, které směrují kapalinu do ramen.
•  Všechny ventily zabezpečte proti náhodnému otevření 

během přepravy.
•  Zabezpečte, aby vodoznaky nádrže byly viditelné z kabiny 

a aby se daly zjistit případné ztráty během cesty.
•  Zajistěte těsnost víka nádrže, spojek a  ventilů ovládání 

pohybu postřikové kapaliny.
•  Zařízení při poruše ihned nastavte/opravte.

NEJEZDĚTE přes vodní toky.
•  Při jízdě na pole anebo zpět se vyvarujte vjíždění do vod-

ních toků.
•  Při jízdě s  postřikovačem co nejvíce omezte zkracování 

trasy přes vodní toky; zmenšíte tím možné nebezpečí ne-
hody.

•  Před návratem z pole očistěte pneumatiky a vnější nánosy 
na postřikovači/soupravě a zkontrolujte, zda postřikovač 
někde nepropouští.

BUĎTE PŘIPRAVENI na bezpečné zvládnutí případných 
úniků POR.
•  Noste a používejte osobní ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP), tak jak je stanovuje karta bezpečnostních údajů 
(KBÚ) anebo etiketa POR.

•  Poškozené obaly s POR oddělte od nepoškozených.
•  Poškozené obaly s POR vložte do dalšího nepropustného 

obalu (např. pytle, a podobně).
•  Vylitý POR obsypte a nechte ho pohltit savým materiálem 

(pilinami).
•  Odpad posbírejte, vložte ho do dalšího nepropustného 

obalu (např. pytle) a odevzdejte ke zneškodnění jako ne-
bezpečný odpad.
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Úniky: 
Pri práci s kvapalinami občas dochádza k ich vyliatiu alebo vy-
šplechnutiu. Takéto úniky sa nikdy nesmú zanedbať, pretože 
predstavujú hlavný zdroj znečisťovania z bodových zdrojov. 
Úniky POR sa musia ihneď a dôkladne upratať. Neumožnite, 
aby sa POR úmyselne, či neúmyselne preniesli do kanalizácie 
napojenej na povrchovú vodu alebo verejnú kanalizáciu.

Prípady núdze: 
Buďte pripravení na prípady núdze, ako sú požiar, záplava 
alebo iné udalosti, a riaďte sa príslušným núdzovým plánom. 
Rýchlou a primeranou odozvou môžete predísť zasiahnutiu 
osôb a obmedziť škody. Vždy majte poruke pripravené pri-
merané OOPP a nasávací materiál pre ich okamžité použitie.

VŽDY

Sklad POR vždy UMIESTNITE bezpečne vzdialený od cit-
livých priestorov, aby ste minimalizovali nebezpečenstvo. 
• O jeho vhodnom umiestnení sa poraďte s orgánom ochra-

ny životného prostredia a miestnymi orgánmi. 
• Sklad nezriaďujte v blízkosti pásiem ochrany vody.
• Ohľadom skladovania POR sa poraďte s príslušnými orgán-

mi.
• Sklady POR by sa nemali zriaďovať v priestoroch ohroziteľ-

ných požiarmi, záplavami alebo inými hrozbami.

Vhodné miesto na prípravu postrekovej kvapaliny si vybu-
dujte vedľa skladu POR.  
• POR vybrané zo skladu a určené na prípravu postrekovej 

kvapaliny musia byť vždy pod dohľadom. 
• Miesto na prípravu postrekovej kvapaliny musí byť schop-

né zachytiť všetky úniky POR.
• Miesto na prípravu postrekovej kvapaliny musí mať priestor 

na skladovanie prázdnych, vypláchnutých obalov z POR.  

POR vždy SKLADUJTE v uzamknuteľných miestnostiach, 
oba loch alebo skriniach.  
• Použite vonkajšie bezpečnostné zámky s možnostiach nú-

dzového otvorenia zvnútra. 
• Kľúče od skladu POR uložte na bezpečnom mieste.

SKLADOVANIE POR
Slovenská legislatíva upravuje skladovanie POR tak, aby sa 
zabezpečila ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. 
Tieto BMP TOPPS nie sú určené profesionálnym dodá va teľom 
(maloobchodníkom/distribútorom), ktorí musia plniť iné pod-
mienky v porovnaní so skladovaním na poľnohospo dárskych 
podnikoch. Sklady na poľnohospodárskych podnikoch sa zvy-
čajne nachádzajú vo vnútri alebo vedľa hospodárskych budov, 
a tvoria teda súčasť „infraštruktúry“ podniku. Skladovacie bu-
dovy a priestory musia brať do úvahy všetku platnú legislatívu 
a otázky BOZP. Pohyblivé sklady a obaly pre koncentrované 
POR musia spĺňať všetky dotyčné bezpečnostné požiadavky. 
Je dôležité, aby skladové priestory boli odpojené od kanalizá-
cie. Uniknuté prípravky sa musia zadržať vo vnútri skladu. Pri 
každodennom používaní POR môže prísť k ich malému a ne-
úmyselnému rozliatiu alebo vyšplechnutiu. Takto uniknuté 
POR by sa mali pozberať s pomocou príslušného nasávacieho 
materiálu a uložiť v príslušnom, na to určenom obale na zvyšky. 

Umiestnenie: 
Umiestnenie skladu má kľúčový význam pre bezpečnosť 
a produktivitu práce, a dostupnosť. Vzdialenosť medzi skla-
dom a priestorom na prípravu postrekovej kvapaliny udržujte 
čo najkratšiu. Kratšia vzdialenosť zvyšuje bezpečnosť a pro-
duktivitu práce.

Prístup: 
Legislatíva a miestne predpisy a iné podmienky môžu určovať 
minimálne pravidlá označovania vstupných dverí, práva vstu-
pu do skladu a jeho celkovú dostupnosť pre záchranné zlož-
ky. Primerané podmienky dostupnosti skladu podporujú bez-
pečné narábanie s obalmi s POR pri ich ukladaní a vyberaní.

SKLADOVANIE 
POR
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POR skladujte na suchom mieste, chránené pre mrazom, 
nadmernými teplotami a priamym slnečným žiarením.  
• Skladované POR uchovávajte v suchu. 
• Skladované POR nevystavujte ani mrazom, ani teplotám 

nad 40°C. 
• Skladované POR nevystavujte priamemu slnečnému žiare-

niu. 
• Obaly skladovaných POR sa nesmú poškodiť, napr. vyso-

kozdvižným vozíkom.
• Priestor na skladovanie POR by sa mal dostatočne vetrať.
• Pevné POR skladujte na vyšších, kvapalné na nižších poli-

ciach.

ZABEZPEČTE, aby sklad POR mal záchytnú podlahu a/ale-
bo systém na zber odpadu. 
• Sklad POR musí mať takú záchytnú kapacitu, aby sa celé 

množstvo skladovaných POR dalo úplne a bezpečne zadržať. 

Podlahu skladu POR UTESNITE a  PRERUŠTE spojenie 
s verejnou kanalizáciou.
• Utesnené povrchy musia byť nepriepustné ako pre pevné, 

tak aj pre kvapalné či zriedené POR. Utesnite a odpojte 
akékoľvek kanály, ktoré nevedú do zbernej nádrže znečis-
tených látok (nakladanie so zvyškami).

ZABEZPEČTE, aby dlážka skladu bola bezpečná, nešmyk-
ľavá a ľahko čistiteľná. 
• Podlaha musí byť nepohyblivá, tvrdá a nešmykľavá. 
• Podlaha nesmie prepúšťať kvapaliny. 
• Podlaha musí byť hladká, bez dier a preliačin, v ktorých by 

sa mohli zhromažďovať kvapaliny. 
• Podlaha nesmie mať nadmerný sklon alebo hrby, ktoré 

môžu spôsobiť nestabilitu obalov alebo osôb. 

Na zhotovenie políc POUŽITE nesavý a  ľahko čistiteľný 
ma teriál. 
• V sklade sa vyvarujte použitiu povrchov s ostrými výčnel-

kami a hranami.
• Osobitnú starostlivosť venujte POR, skladovaným vo vre-

ciach alebo v podobných oba loch. 

NIKDY

Sklad POR nikdy NENECHÁVAJTE bez dohľadu 
a nezabezpečený.  
• Sklad POR musí byť bezpečný a chránený pred vstupom 

nepovolaných osôb. 
• Otvorený sklad POR nesmie ostať bez dohľadu. 
• Sklad POR musí spravovať len poverená osoba. 

VŽDY

Na vchode do skladu POR VŽDY umiestnite príslušné 
bezpečnostné a výstražné symboly. 
• Na viditeľnom mieste jasne označte, že sklad sa používa 

na POR. 
• Na vonkajšej strane vstupných dverí použite všeobecne 

platné symboly, napríklad „Zákaz vstupu“ a „Nefajčite“ 

Na vstupe umiestnite pokyny o nebezpečenstvách a pos-
tupoch v prípadoch núdze.  
• Pokyny týkajúce sa všetkých nebezpečenstiev a postupov 

pre prípady núdze (napr. telefónne čísla) musia byť ľahko 
dostupné.

• Podrobné plány pre prípady núdze by sa mali uložiť mimo 
skladu.

Vypracujte pokyny pre prípady núdze, ktoré by Váš per-
sonál mal mať a poznať. 
• Plány pre prípady núdze musia uvádzať prístupové cesty 

k POR (ich umiestneniu). 
• Telefónne čísla tiesňových volaní (uvedené na vstupných 

dverách). 
• Majte aktualizovaný zoznam POR (názov, množstvo) v sklade. 
• VŽDY používajte sklady odolné proti požiaru. 
• Sledujte aktuálne predpisy a požiadavky zo strany hasičov. 
• Regále používané v sklade musia byť nehorľavé/kovové.  
• ZABEZPEČTE vycvičenie všetkých používateľov POR pre 

postupy v prípade núdze. 
• ZABEZPEČTE, aby si všetci používatelia POR prečítali 

a prak ticky vyskúšali akčné plány pre prípady núdze
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2.
SKLADOVÁNÍ 

POR

SKLADOVÁNÍ POR

Česká legislativa upravuje skladování POR tak, aby byla za-
jištěna ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Tyto 
BMP TOPPS nejsou určeny profesionálním dodavatelům 
(maloobchodníkům/distributorům), kteří musí plnit jiné 
podmínky v  porovnání se skladováním v  zemědělských 
podnicích. Sklady v zemědělských podnicích se obyčejně 
nachází uvnitř anebo vedle hospodářských budov a tvoří 
tedy součást „infrastruktury“ podniku. Skladovací budovy 
a prostory musí brát v úvahu veškerou platnou legislativu 
a otázky BOZP. Pohyblivé sklady a obaly pro koncentrova-
né POR musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky. 
Je důležité, aby skladové prostory byly odpojeny od kana-
lizace. Uniklé přípravky se musí zadržet uvnitř skladu. Při 
každodenním používání POR může dojít k  jejich malému 
a neúmyslnému rozlití anebo vystříknutí. Takto uniklé POR 
by se měly posbírat pomocí příslušného savého materiálu 
a uložit v příslušném, na to určeném obalu na zbytky.

Umístění:
Umístění skladu má klíčový význam pro bezpečnost a pro-
duktivitu práce a  dostupnost. Vzdálenost mezi skladem 
a prostorem pro přípravu postřikové kapaliny udržujte co 
nejkratší. Kratší vzdálenost zvyšuje bezpečnost a produk-
tivitu práce.

Přístup:
Legislativa a místní předpisy a  jiné podmínky mohou ur-
čovat minimální pravidla označování vstupních dveří, prá-
va vstupu do skladu a jeho celkovou dostupnost pro zá-
chranné složky. Přiměřené podmínky dostupnosti skladu 
podporují bezpečné nakládání s obaly s POR během jejich 
ukládání a vyndávání.

Úniky:
Při práci s kapalinami občas dochází k  jejich vylití anebo 
vystříknutí. Takové úniky se nesmí nikdy zanedbat, proto-
že představují hlavní zdroj znečišťování z bodových zdrojů. 
Úniky POR se musí ihned a důkladně uklidit. Neumožněte, 
aby se POR úmyslně, či neúmyslně přenesly do kanalizace 
napojené na povrchovou vodu anebo veřejnou kanalizaci.

Případy nouze:
Buďte připraveni na  případy nouze, jako jsou požár, zá-
plava anebo jiné události, a řiďte se příslušným nouzovým 
plánem. Rychlou a přiměřenou odezvou můžete předejít 
zasažení osob a omezit škody. Vždy mějte po ruce připra-
vené přiměřené OOPP a savý materiál k okamžitému po-
užití.

Sklad POR vždy UMÍSTĚTE bezpečně vzdálený od citli-
vých prostorů, abyste minimalizovali nebezpečí.
•  O jeho vhodném umístění se poraďte s orgánem ochra-

ny životního prostředí a místními orgány.
•  Sklad nezřizujte v blízkosti pásem ochrany vody.
•  Ohledně skladování POR se poraďte s  příslušnými or-

gány.
•  Sklady POR by se neměly zřizovat v prostorech ohrože-

ných požáry, záplavami anebo jinými hrozbami.

Vhodné místo pro přípravu postřikové kapaliny si vy-
budujte vedle skladu POR.
•  POR vyjmuté ze skladu a určené pro přípravu postřikové 

kapaliny musí být vždy pod dozorem.
•  Místo pro přípravu postřikové kapaliny musí být schop-

no zachytit všechny úniky POR.
•  Místo pro přípravu postřikové kapaliny musí mít prostor 

ke skladování prázdných, vypláchnutých obalů z POR.

POR vždy SKLADUJTE v uzamykatelných místnostech, 
obalech anebo skříních.
•  Použijte vnější bezpečnostní zámky s možností nouzové-

ho otevření zevnitř.
•  Klíče od skladu POR uložte na bezpečném místě.

Sklad POR nikdy NENECHÁVEJTE bez dozoru 
a nezabezpečený.
•  Sklad POR musí být bezpečný a chráněný před vstupem 

nepovolaných osob.
•  Otevřený sklad POR nesmí zůstat bez dozoru.
•  Sklad POR musí spravovat pouze pověřená osoba.

Na vchodu do skladu POR VŽDY umístěte příslušné 
bezpečnostní a výstražné symboly.
•  Na viditelném místě jasně označte, že sklad se používá 

na POR.
•  Na  vnější straně vstupních dveří použijte všeobecně 

platné symboly, například „Zákaz vstupu“ a „Nekuřte“.

Na vstupu umístěte pokyny o nebezpečí a postupech 
v případech nouze.
•  Pokyny týkající se všech nebezpečí a postupů pro pří-

pady nouze (např. telefonní čísla) musí být snadno do-
stupné.

•  Podrobné plány pro případy nouze by měly být uloženy 
mimo sklad.

Vypracujte pokyny pro případy nouze, které by Váš 
personál měl mít a znát.
•  Plány pro případy nouze musí uvádět přístupové cesty 

k POR (jejich umístění).
•  Telefonní čísla tísňových volaní (uvedené na  vstupních 

dveřích).
•  Mějte aktualizovaný seznam POR (název, množství) 

ve skladu.
•  VŽDY používejte sklady odolné proti požáru.
•  Sledujte aktuální předpisy a požadavky ze strany hasičů.
•  Regály používané ve skladu musí být nehořlavé/kovové.
•  ZABEZPEČTE vycvičení všech uživatelů POR pro postu-

py v případě nouze.
•  ZABEZPEČTE, aby si všichni uživatelé POR přečetli 

a prakticky vyzkoušeli akční plány pro případy nouze.

POR skladujte na suchém místě, chráněné před mra-
zem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním 
zářením.
•  Skladované POR uchovávejte v suchu.
•  Skladované POR nevystavujte mrazu ani teplotám nad 

40° C.
•  Skladované POR nevystavujte přímému slunečnímu zá-

ření.
•  Obaly skladovaných POR se nesmí poškodit, např. vyso-

kozdvižným vozíkem.
•  Prostor pro skladování POR by se měl dostatečně větrat.
•  Pevné POR skladujte na vyšších, kapalné na nižších po-

licích.

ZABEZPEČTE, aby sklad POR měl záchytnou podlahu 
a/anebo systém pro sběr odpadu.
•  Sklad POR musí mít takovou záchytnou kapacitu, aby se 

celé množství skladovaných POR dalo úplně a bezpečně 
zadržet.

Podlahu skladu POR UTĚSNĚTE a PŘERUŠTE spojení   
s veřejnou kanalizaci.
•  Utěsněné povrchy musí být nepropustné jak pro pevné, 

tak i pro kapalné či zředěné POR. Utěsněte a odpojte 
jakékoliv kanály, které nevedou do sběrné nádrže zne-
čištěných látek (nakládání se zbytky).

ZABEZPEČTE, aby podlaha skladu byla bezpečná, leh-
ce čistitelná a nebyla kluzká.
•  Podlaha musí být nepohyblivá, tvrdá a nesmí být kluzká.
•  Podlaha nesmí propouštět kapaliny.
•  Podlaha musí být hladká, bez děr a proláklin, ve kterých 

by se mohly shromažďovat kapaliny.
•  Podlaha nesmí mít nadměrný sklon anebo hrboly, které 

mohou způsobit nestabilitu obalů anebo osob.

Na zhotovení polic POUŽIJTE nesavý a lehce čistitelný 
materiál.
•  Ve skladu se vyvarujte použití povrchů s ostrými výčněl-

ky a hranami.
•  Zvláštní péči věnujte POR skladovaným v pytlích anebo 

v podobných obalech.

VŽDY

NIKDY

VŽDY
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Uniknuté POR ihneď POZBERAJTE a bezpečne ULOŽTE. 
• Buďte pripravení a poznajte postup nakladania s akýmkoľ-

vek uniknutým POR.
• Ohľadom nakladania s uniknutým POR si preštudujte 

usmernenia KBÚ a/alebo etikety. 
• Pokyny môžu uvádzať použitie pilín, bentonitu resp. piesku 

na pozberanie a pohltenie uniknutého POR.  
• Znečistený materiál (odpad) z nakladania s uniknutým POR 

vložte do utesnenej, označenej nádoby v sklade, alebo do 
pevného igelitového vreca, ktorý odovzdajte spoločnosti, 
ktorá má oprávnenie na jej znečkodnenie zákonným spô-
sobom. 

• Pohltené uniknuté POR, odovzdajte spoločnosti, ktorá má 
oprávnenie na zneškodnenie nebezpečného odpadu. 

• Prestarnuté POR skladujte na osobitnom mieste a majte 
ich pripravené na odovzdanie spoločnosti, ktorá má opráv-
nenie na zneškodnenie nebezpečného odpadu. 

NIKDY

Uniknuté POR nikdy NESPLACHUJTE ani do vôd, ani do 
verejnej kanalizácie.  
• Sklad musí byť vybavený materiálom a priestorom na na-

kladanie s uniknutými POR. 
• Sklad a miesto na prípravu postrekovej kvapaliny musia 

byť vybudované tak, aby sa uniknuté POR mohli pozberať 
a odviesť do zbernej nádrže určenej na nebezpečný odpad.

• Celý obsah zbernej nádrže musí zneškodniť buď náležite 
poverená osoba alebo sa musia použiť schválené čistiace 
postupy (biologické, fyzikálne alebo chemické postupy); 
spojte sa s miestnym poradcom.

POR vždy SKLADUJTE v pôvodných oba loch s ich pôvod-
nými, neporušenými a čitateľnými etiketami.
• Skladované POR musia byť vo svojich pôvodných oba loch, 

s neporušenými a čitateľnými etiketami.

Ku skladu PRISTAVTE priestor na váženie a odmeriavania 
POR. 
• Sklad musí mať priľahlý alebo vstavaný priestor, určený na 

váženie a odmeriavanie POR. 
• Priestor na váženie a odmeriavanie POR musí mať záchytnú 

podlahu.
• Prázdne, vypláchnuté a vysušené obaly SKLADUJTE na 

kry tom, bezpečnom a na to určenom mieste. 

Prázdne, vypláchnuté obaly by sa mali skladovať v osobit-
ných oba loch/vreciach, odporúčaných Slovenskou asociá-
ciou ochrany rastlín.
• Majte na zreteli, že vyprázdnené, ale nevypláchnuté obaly, 

ešte stále môžu byť znečistené zvyškami POR.
• Priestor na ich skladovanie musí byť krytý a prístup k nim 

obmedzený.  
• Pečatiace fólie a uzávery uchovávajte v na to určených oba-

loch/vreciach, a to oddelene od prázdnych, vypláchnutých 
obalov; držte sa odporúčaní Slovenskej asociácie ochrany 
rastlín. 

Prepúšťajúce a/alebo poškodené obaly NEVKLADAJTE 
do ďalších obalov. 
• POR z prepúšťajúcich a poškodených obalov bezpečným 

spôsobom premiestnite/prelejte do druhých, vhodných 
obalov, ktoré sú v dobrom stave. 

• Prebalené POR sa musia okamžite označiť názvom POR 
a výstražnými symbolmi.

• Prebalené POR použite prednostne, aby ste minimalizovali 
ich skladovanie. 

Sklad VYBAVTE potrebami na bezpečné zvládnutie unik-
nutých POR. 
• Majte poruke OOPP a materiál na nakladanie s uniknutými 

POR. 
• Majte poruke nádobu s nasávacím materiálom (piliny), zme-

ták, lopatku a vhodnú nádobu na uloženie vznik nu tého od-
padu. 
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VŽDY

Keď je sklad ohrozený POŽIAROM, ZAVOLAJTE záchran-
né zložky.  
• Ak je v sklade alebo v jeho priľahlom okolí potvrdený po-

žiar, ihneď zavolajte záchranné zložky. 
• Nepokúšajte sa o obmedzenie škôd, keď ste si svojou 

úspešnosťou nie istí, že neohrozíte životné prostredie. Poč-
kajte na príjazd vycvičených záchranných zložiek.

PRIJMITE preventívne opatrenia na minimalizáciu škôd 
pri prípadnej záplavovej udalosti. 
• Toto nebezpečenstvo vyhodnoťte spoločne s orgánom ži-

votného prostredia.
• Posúďte, či sklad POR nemožno umiestniť vhodnejšie ale-

bo upraviť na minimalizáciu škôd pri záplavovej udalosti. 
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POR vždy SKLADUJTE v původních obalech s jejich 
původními, neporušenými a čitelnými etiketami.
•  Skladované POR musí být ve svých původních obalech 

s neporušenými a čitelnými etiketami.

Ke skladu PŘISTAVTE prostor na vážení a odměřování 
POR.
•  Sklad musí mít přilehlý anebo vestavěný prostor, určený 

na vážení a odměřování POR.
•  Prostor na vážení a odměřování POR musí mít záchytnou 

podlahu.
•  Prázdné, vypláchnuté a  vysušené obaly SKLADUJTE 

na krytém, bezpečném a k tomu určeném místě.

Prázdné, vypláchnuté obaly by se měly skladovat 
ve zvláštních obalech/pytlích.
•  Mějte na  zřeteli, že vyprázdněné, ale nevypláchnuté 

obaly, mohou být ještě stále znečištěny zbytky POR.
•  Prostor pro jejich skladování musí být krytý a  přístup 

k nim omezený.
•  Pečetící fólie a  uzávěry uchovávejte v  na  to určených 

obalech/pytlích, a to odděleně od prázdných, vyplách-
nutých obalů.

Propouštějící a/anebo poškozené obaly NEVKLÁDEJTE 
do dalších obalů.
•  POR z propouštějících a poškozených obalů bezpečným 

způsobem přemístěte/přelijte do jiných, vhodných oba-
lů, které jsou v dobrém stavu.

•  Přebalené POR se musí okamžitě označit názvem POR 
a výstražnými symboly.

•  Přebalené POR použijte přednostně, abyste minimalizo-
vali jejich skladování.

Sklad VYBAVTE potřebami k bezpečnému zvládnutí 
uniklých POR.
•  Mějte po ruce OOPP a materiál na nakládání s uniklými 

POR.
•  Mějte po  ruce nádobu se savým materiálem (piliny), 

smeták, lopatku a vhodnou nádobu k uložení vzniklého 
odpadu.

Uniklé POR ihned POSBÍREJTE a bezpečně ULOŽTE.
•  Buďte připraveni a znejte postup nakládání s jakýmkoliv 

uniklým POR.
•  Co se týče nakládání s uniklým POR, prostudujte si po-

kyny KBÚ a/anebo etikety.
•  Pokyny mohou uvádět použití pilin, bentonitu, resp. pís-

ku k posbírání a pohlcení uniklého POR.
•  Znečištěný materiál (odpad) ze zacházení s uniklým POR 

vložte do utěsněné, označené nádoby ve skladu, anebo 
do pevného igelitového pytle, který odevzdejte společ-
nosti, která má oprávnění k jeho zneškodnění zákonným 
způsobem.

•  Pohlcené uniklé POR odevzdejte společnosti, která má 
oprávnění ke zneškodnění nebezpečného odpadu.

•  Přestárlé POR skladujte na  zvláštním místě a  mějte je 
připravené k odevzdání společnosti, která má oprávnění 
ke zneškodnění nebezpečného odpadu.

Uniklé POR nikdy NESPLACHUJTE do vod 
ani do veřejné kanalizace.
•  Sklad musí být vybaven materiálem a prostorem na za-

cházení s uniklými POR.
•  Sklad a místo pro přípravu postřikové kapaliny musí být 

vybudovány tak, aby se uniklé POR daly posbírat a od-
vést do sběrné nádrže určené pro nebezpečný odpad.

•  Celý obsah sběrné nádrže musí zneškodnit buď náležitě 
pověřená osoba anebo se musí použít schválené čistící 
postupy (biologické, fyzikální anebo chemické postupy); 
spojte se s místním poradcem.

Když je sklad ohrožen POŽÁREM, ZAVOLEJTE 
záchranné složky.
•  Pokud je ve skladu anebo v jeho přilehlém okolí potvrze-

ný požár, ihned zavolejte záchranné složky.
•  Nepokoušejte se o omezení škod, když si svou úspěš-

ností nejste jistí, že neohrozíte životní prostředí. Počkej-
te na příjezd vycvičených záchranných složek.

PŘIJMĚTE preventivní opatření na minimalizaci 
škod při případné záplavové události.
•  Toto nebezpečí vyhodnoťte společně s orgánem život-

ního prostředí.
•  Posuďte, zda sklad POR není možné umístit vhodněji 

anebo upravit k minimalizaci škod při záplavové události.

NIKDY

VŽDY

Foto: Ing. Petr Harašta, Ph.D. (ČSR)

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)
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Výber POR
Používajte len povolené POR a starostlivo si preštudujte pod-
mienky ich použitia. Správny POR, správna aplikačná dávka 
v správnom termíne ošetrenia, sú zárukou bezpečnej ochrany 
rastlín.

Technická prehliadka, nastavovanie a kalibrácia 
postrekovača
Technická prehliadka postrekovača je vo všetkých členských 
štátoch EÚ zákonom požadovaná prehliadka, vykonaná tre-
ťou stranou. Musí sa vykonať v súlade s európskou normou 
o technických prehliadkach postrekovačov (EN 13790 -  1 a 2). 
Okrem toho je obsluha povinná pred každou jednou apli-
káciou osobne prehliadnuť postrekovač, či správne pracuje. 
Postrekovač najprv treba nastaviť, aby sa podmienky ošet-
rovania optimalizovali. Nastavovanie je osobitne zložité pri 
rosičoch, ktoré sa viackrát musia prispôsobovať meniacej sa 
štruktúre porastu v priebehu vegetačného obdobia. Nasta-
venia sa sústreďujú na prietok postrekovej kvapaliny na výstu-
pe, profilu postrekového obrazca a podporu vzduchu; často 
viditeľný úlet postrekovej hmly je práve výsledkom nesprávne 
nastavených postrekovačov.
Cieľom kalibrácie postrekovača je dosiahnuť stanovenú aplikač-
nú dávku voľbou vhodnej rýchlosti jazdy, pracovného tlaku, typu 
dýzy; musí sa tiež zvážiť medziriadková vzdialenosť a počet ra-
dov ošetrených počas jedného prejazdu (pri kroch a stromoch).

Príprava postrekovej kvapaliny 
POR sa musia vybrať zo skladu, musia sa pripraviť na zmieša-
nie, spolu s vodou (v správnom poradí a množstve) naliať do 
nádrže postrekovača, a toto všetko bez poškodenia obalov, 
vyšplechnutia, rozliatia, alebo presakovania. Táto činnosť je 
kritickou, je kľúčovým zdrojom znečisťovania vôd POR, a pre-
to sa musí vykonávať s najvyššou opatrnosťou.

Poveternostná predpoveď
Počasie môže ovplyvniť mieru nebezpečenstva hroziaceho zo 
strany POR z bodových zdrojov. Dážď môže napríklad zasta-
viť dochvíľne použitie pripravenej postrekovej kvapaliny tým, 
že sa táto musí bezpečne uchovávať až doby, keď ju možno 
vystriekať. Je často náročné predvídať poveternostné pod-
mienky, ktoré môžu zastaviť zamýšľané ošetrenie porastu. 

PRED POSTREKOM
Uistite sa, že používate postrekovač, ktorý vyhovuje požia-
davkám novelizácie Smernice o strojných zariadeniach a či je 
označený značkou CE. Ak prevádzkujete starší postrekovač, 
zvážte jeho modernizáciu s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť pri 
ochrane životného prostredia.

Osobitnú pozornosť venujte: 
- malým technickým zvyškovým objemom, ktoré po aplikácii 

ostávajú v postrekovači;
- účinným vnútorným a vonkajším čistiacim sústavám pre 

použitie na poli;
- podpore takej technológie plnenia nádrže postrekovača, 

aby ste zminimalizovali vyšpliechavanie alebo jej preplne-
nie (vypnutie prítoku, prietokomer).

Zabezpečte, aby mala obsluha postrekovača požadovaný vý-
cvik a osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona 
o rastlinolekárskej starostlivosti.

Plánovanie ošetrenia
Postrek sa začína starostlivým naplánovaním ošetrenia. Začí-
na sa podrobným vyznačením polí, ktoré sa budú ošetrovať, 
voľbou vhodného POR a pravdepodobnou poveternostnou 
predpoveďou v čase plánovaného načasovania ošetrenia.
Chráňte a označte priľahlé vody a vodné zdroje. Dodržiavajte 
príslušné ochranné pásma a zvážte prijatie potrebných zmier-
ňovacích opatrení.
Oboznámte sa s priľahlými citlivými priestormi (voda, susedia 
a priľahlé plodiny). Subdodávateľské zabezpečenie postreku 
si vyžaduje podrobné informačné porady.
(Na internete si pozrite nástroj-pomôcku na hodnotenie úletu 
www.TOPPS-drift.org.)

PRED
POSTREKOM
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• Uistite sa, že ste pochopili všetky podmienky jeho použitia 
a že sa dajú v plnej miere dodržať. 

• V prípade potreby si preštudujte príslušné KBÚ.
• Uistite sa, že máte POR zo spoľahlivého zdroja a že POR 

nie je falšovaný.

APLIKUJTE len povolené a schválené zmesi POR. 
• Preštudujte si etiketu POR a pri použití zmesí POR dodržuj-

te príslušné odporúčania. 
• Prídavné látky používajte len podľa rád na etikete alebo od 

príslušného odborníka. 
• Neschválené POR a ich zmesi môžu vyvolať také fyzikálne 

a/alebo chemické reakcie, ktoré na aplikačnom zariadení 
vyvolávajú také ťažkosti, ako sú sedimentácia / upchávanie 
a vyvolávajú potrebu zneškodňovať nebezpečný odpad. 

• Čistenie a likvidácia zvyškov POR predstavujú nebezpe-
čenstvo bodového zdroja.

ZABEZPEČTE obsluhe primeraný výcvik a prípravu na apli-
káciu POR. 
• Obsluhy musia byť pred aplikáciou POR primerane vycvi-

čené, preskúšané a registrované. 
• Usmernenia o potrebnom výcviku, osvedčení o odbornej 

spôsobilosti sú dostupné u poverených organizácií (Agro-
inštitút Nitra, štátny podnik, Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora).

 
POUŽÍVAJTE len postrekovače, ktoré prešli technickou 
kontrolou. 
• Prijatím Smernice o trvale udržateľnom používaní pesticí-

dov sa zavádzajú nevyhnutné technické kontroly postreko-
vačov (okrem ručných) vo všetkých členských štátoch; kon-
troly postrekovačov podliehajú krížovému plneniu.

ZABEZPEČTE, aby bol postrekovač čistý a správne praco-
val, a to najmä po dlhšom nepoužívaní a/alebo pred prvým 
použitím. 
• Prezrite si celý postrekovač, či je čistý a či nemá zjavné chyby. 
• Skontrolujte hadice, spojky a všetky súčiastky pod tlakom, 

či nie sú poškodené. 
• Všetky podozrivé súčiastky vymeňte. 
• Podľa pokynov výrobcu skontrolujte tlakovú sústavu po-

strekovača s použitím vody. 

POUŽÍVAJTE postrekovače, ktoré sa ľahko nastavujú 
a bezpečne používajú.
• Revolverové držiaky dýz umožňujú ich ľahkú výmenu. 

VŽDY

Ošetrovanie si vždy NAPLÁNUJTE a organizujte.  
• Zabezpečte, aby sa s plánom ošetrovania podrobne oboz-

námila obsluha postrekovača alebo subdodávateľ.
• Zvážte dôsledky vášho použitia POR na ostatných, ako sú 

včelári, miestne obyvateľstvo alebo priľahlé citlivé priestory.

IDENTIFIKUJTE a ZAZNAMENAJTE si polohy všetkých 
citlivých priestorov v priľahlom životnom prostredí.  
• Riaďte sa odporúčaniami pre používanie POR a majte na 

zreteli ich dosah na životné prostredie.
• Určite a označte citlivé priestory, ako sú vodné útvary ale-

bo iné chránené pásma (napr. ochranné pásma, studne).
• Prijmite stratégie na ochranu citlivých priestorov, najmä 

chránených prírodných rezervácií, chránených vodohospo-
dárskych území a podobne. 

Zistite si polohu studní a účinným spôsobom ich zakryte.
• Dodržte miestne predpisy upravujúce budovanie studní. 
• Nové studne budujte len tam, kde je to povolené. 
• Nové studne budujte ďaleko od miest používaných na prí-

pravku postrekových kvapalín. 
• Studne sa musia riadne utesniť, aby sa predišlo ich znečis-

teniu. (Majte na pamäti, že zle utesnené studne ponúkajú 
POR priamu cestu do podzemnej vody.)

• Vybudované studne musia vyčnievať nad povrch a musia 
byť zakryté, aby sa zabránilo ich znečisteniu úletom a spla-
chom POR. 

Zhodnoťte si, či súčasné alebo predpovedané terénne 
pod mienky umožňujú bezpečné a účinné použitie POR. 
• Aby ste predišli úletu postrekovej hmly, vyvarujte sa apliká-

cii POR pri rýchlosti vetra vyššej ako 5 m/s. 
• Vyvarujte sa stratám postrekovej hmly v dôsledku tepel-

ného úletu, nepostrekujte preto pri teplotách vyšších ako 
25°C a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu.

• Zaistite dodržiavanie všetkých podmienok etikety POR. 
• Nestriekajte POR na pôdu so zamrznutým alebo zasneže-

ným povrchom. 
• Nepostrekujte prevlhčenú pôdu, kedy hrozí nebezpečen-

stvo splachu.

POUŽÍVAJTE LEN povolené POR a DODRŽIAVAJTE všetky 
podmienky ich používania  
• Uistite sa, že aplikovaný POR je na uvedené použitie po-

volený.
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3.
PŘED 

POSTŘIKEM

PŘED POSTŘIKEM

Ujistěte se, že používáte postřikovač, který vyhovuje po-
žadavkům novelizované Směrnice o  strojních zařízeních 
a  zda je označen značkou CE. Pokud provozujete starší 
postřikovač, zvažte jeho modernizaci s cílem zlepšit jeho 
výkonnost při ochraně životního prostředí.

Zvláštní pozornost věnujte:
-  malým technickým zbytkovým objemům, které po apli-

kaci zůstávají v postřikovači;
-  účinným vnitřním a vnějším čisticím soustavám pro pou-

žití na poli;
-  podpoře takové technologie plnění nádrže postřikovače, 

abyste minimalizovali vystříknutí anebo její přeplnění (vy-
pnutí přítoku, průtokoměr).

Zabezpečte, aby měla obsluha postřikovače požadovaný 
výcvik a osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu záko-
na o rostlinolékařšké péči.

Plánování ošetření
Postřik začíná pečlivým naplánováním ošetření. Začíná se 
podrobným vyznačením polí, která se budou ošetřovat, 
volbou vhodného POR a  pravděpodobnou povětrnostní 
předpovědí v době plánovaného načasování ošetření.
Chraňte a označte přilehlé vody a vodní zdroje. Dodržuj-
te příslušná ochranná pásma a zvažte přijetí potřebných 
zmírňujících opatření.
Seznamte se s přilehlými citlivými prostory (voda, sousedé 
a přilehlé plodiny). Subdodavatelské zabezpečení postřiku 
vyžaduje podrobné informační porady.
(Na internetu se podívejte na nástroj/pomůcku k hodno-
cení úletu www.TOPPS-drift.org.)

Výběr POR
Používejte pouze povolené POR a pečlivě si prostudujte 
podmínky jejich použití. Správný POR a správná aplikační 
dávka ve správném termínu ošetření jsou zárukou bezpeč-
né ochrany rostlin.

Pravidelná kontrola, nastavování 
a kalibrace postřikovače
Pravidelná kontrola postřikovače je ve všech členských stá-
tech EU zákonem požadována a vykonávána třetí stranou. 
Musí být provedena v souladu s evropskou normou o pra-
videlných kontrolách postřikovačů (ČSN EN ISO 16122-1, 2, 
3 a 4). Kromě toho je obsluha povinna před každou aplika-
cí osobně prohlédnout postřikovač, zda správně pracuje. 
Postřikovač je nejdříve nutné nastavit, aby se podmínky 
ošetřování optimalizovaly. Nastavování je zvlášť složité 
u  rosičů, které se musí vícekrát přizpůsobovat měnící se 
struktuře porostu v průběhu vegetačního období. Nasta-
vení se soustřeďuje na průtok postřikové kapaliny na vý-
stupu, profil postřikového obrazce a podporu vzduchem; 
často viditelný úlet postřikové mlhy je právě výsledkem 
nesprávně nastavených postřikovačů.
Cílem kalibrace postřikovače je dosáhnout stanovenou 
aplikační dávku volbou vhodné pracovní rychlosti, pracov-
ního tlaku, typu trysky; musí se také zvážit vzdálenost mezi 
řádky a  počet řad ošetřených během jednoho přejezdu 
(u keřů a stromů).

Příprava postřikové kapaliny
POR se musí vyjmout ze skladu, připravit ke  smíchání, 
společně s vodou (ve správném pořadí a množství) nalít 
do nádrže postřikovače, a to vše bez poškození obalů, vy-
stříknutí, rozlití, anebo prosakování. Tato činnost je kritic-
kou, je klíčovým zdrojem znečišťování vod POR, a proto se 
musí vykonávat s nejvyšší opatrností.

Povětrnostní předpověď
Počasí může ovlivnit míru nebezpečí hrozícího ze strany 
POR z  bodových zdrojů. Déšť může například chvilkově 
zastavit použití připravené postřikové kapaliny tím, že se 
tato musí bezpečně uchovávat až doby, kdy je ji možné 
vystříkat. Je často náročné předvídat povětrnostní pod-
mínky, které mohou zastavit zamýšlené ošetření porostu.

Ošetřování si vždy NAPLÁNUJTE a organizujte.
•  Zajistěte, aby se s plánem ošetřování podrobně seznámi-

la obsluha postřikovače anebo subdodavatel.
•  Zvažte důsledky vašeho použití POR na okolí, jako jsou např. 

včelaři, místní obyvatelstvo anebo přilehlé citlivé prostory.

IDENTIFIKUJTE a ZAZNAMENEJTE si polohy všech 
citlivých prostorů v přilehlém životním prostředí.
•  Řiďte se doporučeními pro používání POR a  mějte 

na zřeteli jejich dosah na životní prostředí.
•  Určete a označte citlivé prostory, jako vodní útvary ane-

bo jiná chráněná pásma (např. ochranná pásma, studně).
•  Přijměte strategie na ochranu citlivých prostorů, zejmé-

na chráněných přírodních rezervací, chráněných vodo-
hospodářských území a podobně.

Zjistěte si polohu studní a účinným způsobem je zakryjte.
•  Dodržte místní předpisy upravující budování studní.
•  Nové studně budujte pouze tam, kde je to povoleno.
•  Nové studně budujte daleko od míst, kde se používají 

přípravky a postřikové kapaliny.
•  Studně se musí řádně utěsnit, aby se předešlo jejich zne-

čištění. (Mějte na paměti, že špatně utěsněné studně na-
bízí POR přímou cestu do podzemní vody.)

•  Vybudované studně musí vyčnívat nad povrch a musí být 
zakryty, aby se zabránilo jejich znečištění úletem a spla-
chem POR.

Zhodnoťte, zda současné anebo předpovídané terénní 
podmínky umožňují bezpečné a účinné použití POR.
•  Abyste předešli úletu postřikové mlhy, vyvarujte se apli-

kace POR při rychlosti větru vyšší než 3 m/s.
•  Vyvarujte se ztrátám postřikové mlhy v důsledku tepel-

ného úletu, nepostřikujte proto při teplotách vyšších než 
25 °C a nízké relativní vlhkosti vzduchu.

•  Zajistěte dodržování všech podmínek etikety POR.
•  Nestříkejte POR na půdu se zamrzlým anebo zasněže-

ným povrchem.
•  Nepostřikujte provlhčenou půdu, hrozí nebezpečí splachu.

POUŽÍVEJTE JEN povolené POR a DODRŽUJTE všech-
ny podmínky jejich používání
•  Ujistěte se, že aplikovaný POR je pro uvedené použití 

povolen.

•  Ujistěte se, že jste pochopili všechny podmínky jeho po-
užití a že se dají v plné míře dodržovat.

•  V případě potřeby si prostudujte bezpečnostní listy.
•  Ujistěte se, že máte POR ze spolehlivého zdroje a  že 

POR není falšován.

APLIKUJTE pouze povolené a schválené směsi POR.
•  Prostudujte si etiketu POR a při použití směsi POR dodr-

žujte příslušná doporučení.
•  Přídavné látky používejte pouze podle rad na  etiketě 

anebo od příslušného odborníka.
•  Neschválené POR a  jejich směsi mohou vyvolat také 

fyzikální a/anebo chemické reakce, které na aplikačním 
zařízení vyvolávají problémy jako sedimentace/ucpávání 
a vyvolávají potřebu zneškodňovat nebezpečný odpad.

•  čištění a likvidace zbytků POR představují nebezpečí bo-
dového zdroje.

ZABEZPEČTE obsluze výcvik a přípravu k aplikaci POR.
•  Obsluha musí být před aplikací POR přiměřeně vycviče-

na, prozkoušena a registrována.
•  Směrnice o potřebném výcviku, vydání osvědčení o od-

borné způsobilosti atp. jsou dostupné u organizací po-
věřených MZe (např. u ČSR).

POUŽÍVEJTE pouze postřikovače po pravidelné kontrole.
•  Přijetím Směrnice o trvale udržitelném používání pesticidů 

se zavádějí nezbytné pravidelné kontroly postřikovačů (vy-
jma ručních) ve všech členských státech; kontroly postřiko-
vačů podléhají plnění křížové shody (cross- compliance).

ZABEZPEČTE, aby byl postřikovač čistý a správně 
pracoval, a to zejména po delším nepoužívání a/anebo 
před prvním použitím.
•  Prohlédněte si celý postřikovač, zda je čistý a nemá vady.
•  Zkontrolujte hadice, spojky a všechny součástky pod tla-

kem, zda nejsou poškozeny.
•  Všechny podezřelé součástky vyměňte.
•  Podle pokynů výrobce zkontrolujte tlakovou soustavu 

postřikovače za použití vody.

POUŽÍVEJTE postřikovače, které se lehce nastavují 
a bezpečně používají.
•  Revolverové držáky trysek umožňují jejich 

snadnou výměnu.

VŽDY
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Postrekovače KALIBRUJTE a ich ÚDRŽBU VYKONÁVAJTE 
na miestach, kde nehrozí znečistenie podzemnej, ani 
povrchovej vody.  
• Na údržbu/kalibráciu využívajte priestory mimo bodov ne-

bezpečných z hľadiska znečisťovania podzemných a povr-
chových vôd. 

• Kalibrujte nad biologicky aktívnym povrchom, ako naprí-
klad nad zatrávnenou plochou na pozemku.

•  Pod tlakom vykonávané testy, prepúšťanie postrekovačov 
alebo meranie prietoku dýz by sa mali vykonávať nad bio-
logicky aktívnym povrchom alebo umývacou plochou so 
záchytnou nádržou.

• Výšku postreku poľného postrekovača udržiavajte malú 
(najviac 50 cm). 

Postrekovač SKÚŠAJTE a KALIBRUJTE s použitím čistej 
vody.
• Pri kalibrácii postrekovača zaistite bezpečnosť obsluhy, 

okolostojacich osôb a životného prostredia.  
• Majte na pamäti, že obsluha je v priamom styku s takými 

povrchmi, ako sú dýzy, ktoré môžu byť znečistené pred-
chádzajúcim použitím POR. 

• Postrekovač sa pred používaním musí kalibrovať vodou. 
• Použite vodu bez usadenín a iných častíc, ako napríklad 

piesku, ktoré by mohli upchať dýzy a filtre, prípadne spô-
sobiť zlú prácu zariadenia.

• Použite prietoky vody uvedené v etikete POR alebo v me-
todickej príručke.

Postrekovač SKÚŠAJTE a KALIBRUJTE kedykoľvek je to 
vhodné.  
• Kalibrujte, keď po uplynutí výrobcom uvedenej doby hrozí 

pravdepodobnosť opotrebenia resp. korózie otvorov dýz. 
• Kalibrujte po zmene veľkosti pneumatík traktora alebo po-

strekovača (rýchlosť jazdy). 
• Kalibrujte po výmene takých zariadení, ako sú počítač ale-

bo tlakomer postrekovača. 
• Kalibrujte pri použití takej kvapaliny, ako napríklad kvapal-

né hnojivo, ktoré má inú hustotu ako voda. 
• Počas aplikácie POR na ošetrovanom pozemku sledujte vý-

kon postrekovača.
• Dobrá kalibrácia napomáha minimalizovať zvyškový objem 

v postrekovači po aplikácii.

Presne VYPOČÍTAJTE celkové potrebné množstvo POR 
a objem vody. 
• Na výpočet požadovaného množstva POR a objemu vody 

• Hydraulicky ovládané ramená odstraňujú telesné namáha-
nie sa obsluhy a potrebu opustiť chránené prostredie kabí-
ny pri nastavovaní výšky postreku (napr. 50 cm) a sklápaní/
odklápaní ramien. 

• Primiešavacie zariadenia zvyšujú bezpečnosť a urýchľujú 
plnenie prípravu postrekovej kvapaliny. 

• Umývacie hygienické zariadenie na postrekovači pomáha 
obsluhe pri práci s postrekovačom udržiavať si ruky/rukavice 
čisté. 

POUŽÍVAJTE postrekovače s nádržami vybavenými proti 
náhodnému otvoreniu. 
• Veká a iné uzávery nádrží postrekovačov nesmú umožniť 

ich náhodné otvorenie a únik akýchkoľvek POR pri prepra-
ve a aplikácii. 

• Používajte postrekovače, ktoré sa dajú účinne vyčistiť na 
posledne ošetrenom pozemku. 

• Používajte postrekovače, ktoré možno účinne vypláchnuť 
(opláchnutie vnútorných povrchov dýzami).

• Používajte len postrekovače, ktoré zadržiavajú minimálny 
technický zvyškový objem; ovplyvňuje ho konštrukcia po-
strekovača.

• Vnútorné vyplachovanie postrekovača by malo byť schop-
né rozriediť akýkoľvek zvyšok POR faktorom 100, t.j. na 1 % 
pôvodnej koncentrácie.  

Rosič NASTAVTE podľa hustoty porastu. 
Nastavte prietok (napr. pomocou dýz) potrebný na ošet-
renie cieľových rastlín a ich častí.
Nastavte prietok podpory vzduchu použitej pri aplikácii; na 
začiatku vegetačného obdobia používajte len malý prietok.
Profil postrekového obrazca rosičov prispôsobte tvaru 
porastu.

Postrekovač VŽDY KALIBRUJTE tak, aby ste dosiahli 
primeranú a optimalizovanú aplikáciu POR.  
• Postrekovač kalibrujte podľa usmernenia jeho výrobcu 

(ošetrovaná výmera, aplikačná dávka, aplikačný objem, 
rýchlosť jazdy, typ dýz).

• Skontroluje, či vodoznak nádrže postrekovača ukazuje 
správne; stupnice na stene nádrže často nie sú dostatočne 
presné; norma umožňuje rozpätie ±15 %.

• Stupnicu na stene nádrže používajte len pri plnení na vy-
rovnanom povrchu.

• Na odmeranie presného objemu vody používajte prietoko-
mer so samočinným uzatváracím ventilom.
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z vod ného zdroja (napr. kanála, rieky, nádrže), vždy použite 
medzizdroj (cisternu), aby ste predišli nebezpečenstvu 
zne čistenia prvotného vodného zdroja.

Príprava postrekovej kvapaliny je nebezpečenstvom 
znečistenia podzemnej/povrchovej vody.  
• Nádrž postrekovača NEPREPLŇUJTE, ani z nej nenechajte 

unikať penu. 
• Majte na pamäti, že čas naplnenia malých nádrží, ako na-

príklad chrbtových postrekovačov, môže byť veľmi krátky. 
• Nádrž postrekovača neplňte doplna. Týmto sa zminimali-

zuje nebezpečenstvo rozliatia alebo pretečenia kvapaliny, 
alebo úniku peny. 

• Vyplachovacie nádrže, ani iné nádoby na postrekovači 
nepoužívajte na POR. 

• Akýkoľvek vyliaty POR zo spevnenej podlahy ihneď OD-
STRÁŇTE.

VŽDY

Postrekovú kvapalinu PRIPRAVUJTE tesne pred použitím. 
• Bezpečnosť používania POR sa zvyšuje skrátením doby 

medzi prípravou postrekovej kvapaliny a aplikáciou POR 
na minimum. 

• Vyvarujte sa prípravy postrekovej kvapaliny vtedy, keď hro-
zí odloženie aplikácie kvôli súmraku, počasiu alebo ťažkostí 
s postrekovačom.

Požiadavky na POR si naplánujte čo najpresnejšie. 
• Požiadavky na POR si naplánujte tak, aby ste minimalizovali 

počet otvorených balení. 
• Používajte také obaly s POR, ako napríklad s 45 mm alebo 

63 mm širokými otvormi, z ktorých sa tieto ľahko a bez vy-
špliechavania vylievajú.

• Používajte POR v takých oba loch, ktorých všetok obsah 
voľne vytečie a ktoré sa ľahko vyplachujú.

NIKDY

Obaly POR pri otváraní NEPOŠKODZUJTE  
• Na otváranie vriec a škatúľ s POR používajte na to určené 

nože, aby ste predišli neriadenému úniku obsahu. 
• Používajte špeciálne odstraňovače uzáverov a tesniacich fólií. 

použite údaje z etikety, kalibrácie a zamýšľanej ošetrovanej 
výmery. 

• Nechajte malú časť posledne ošetrovaného pozemku ne-
ošetrenú na vystriekanie zvyškového objemu.

• Nepripravujte viac postrekovej kvapaliny, ako je potrebné.

NIKDY

POR nikdy NENECHÁVAJTE bez dohľadu. 
• Zo skladu (pevného či pohyblivého) treba vybrať len toľko 

POR, koľko si vyžaduje bezprostredné použitie. 
• Nepoužívané POR sa nesmú nechať bez dohľadu. Po príp-

rave postrekovej kvapaliny ich vráťte do skladu.
 

VŽDY

Postrekovú kvapalinu pripravujte v takých priestoroch, 
kde nehrozí nebezpečenstvo znečistenia podzemnej 
alebo povrchovej vody. 
• Etiketa POR môže pre jeho použitie uvádzať osobitné alebo 

všeobecné požiadavky na vzdialenosť od citlivých priestorov. 
• Oboznámte sa s miestnou legislatívou o osobitých para-

metroch miesta aplikácie, ako je napríklad zdroj pitnej vody. 
• Vyhodnoťte možné nebezpečenstvá a zaznamenajte si 

podrobnosti o miestach používaných na prípravu postre-
kových kvapalín.

• Veďte si záznamy o svojej praxi prípravy postrekových kva-
palín. 

• Postrekovú kvapalinu pripravujte na ohradených miestach 
alebo použite biologicky aktívny povrch, a to najmenej 
20 m od povrchovej vody, studne, drenážnej sústavy ale-
bo prameňa. 

• Okrem toho, postrekovú kvapalinu nepripravujte nad prie-
pustnými pôdami, nad miestami s vysokou hladinou podzem-
nej vody alebo s hrozbou povrchového odtoku alebo erózie. 

NIKDY

Nádrž postrekovača NEPLŇTE vodou priamo zo studní, 
kanálov, hlavného vodovodu, ani akéhokoľvek zdroja 
pitnej vody.
• Technika použitá na plnenie nádrže postrekovača nesmie 

byť napojená na žiadny vodný zdroj.
• Medzi prívodným potrubím od zdroja vody a postrekovou 

kvapalinou musí byť vzduchová medzera. 
• Keď na prípravu postrekovej kvapaliny využívate vodu 
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•  Hydraulicky ovládaná ramena odstraňují tělesnou náma-
hu obsluhy a potřebu opustit chráněné prostředí kabiny 
během nastavování výšky postřiku (např. 50 cm) a sklápě-
ní/vyklápění ramen.

•  Přimíchávací zařízení zvyšují bezpečnost a urychlují plně-
ní, přípravu postřikové kapaliny.

•  Umývací hygienické zařízení na postřikovači pomáhá obslu-
ze při práci s postřikovačem udržovat ruce/rukavice čisté.

POUŽÍVEJTE postřikovače s nádržemi vybavenými 
proti náhodnému otevření.
•  Uzávěry nádrží postřikovačů nesmí umožnit jejich náhodné 

otevření a únik jakýchkoli POR při přepravě a aplikaci.
•  Používejte postřikovače, které se dají účinně vyčistit 

na naposled ošetřeném pozemku.
•  Používejte postřikovače, které je možné účinně vyplách-

nout (opláchnutí vnitřních povrchů tryskami).
•  Používejte pouze postřikovače, které zadržují minimální 

technický zbytkový objem; ovlivňuje ho konstrukce po-
střikovače.

•  Vnitřní vyplachování postřikovače by mělo být schopné 
rozředit jakýkoliv zbytek POR faktorem 100, tj. na  1 % 
původní koncentrace.

Rosič NASTAVTE podle hustoty porostu.
Nastavte průtok (např. pomocí trysek) potřebný k ošet-
ření cílových rostlin a  jejich částí. Nastavte průtok 
podpory vzduchu použité při aplikaci; na  začátku ve-
getačního období používejte jen malý průtok. Profil po-
střikového obrazce rosičů přizpůsobte tvaru porostu.

Postřikovač VŽDY KALIBRUJTE tak, abyste dosáhli 
přiměřenou a optimalizovanou aplikaci POR.
•  Postřikovač kalibrujte podle doporučení jeho výrobce 

(ošetřovaná výměra, aplikační dávka, aplikační objem, 
rychlost jízdy, typ trysek).

•  Zkontroluje, zda vodoznak nádrže postřikovače ukazuje 
správně; stupnice na  stěně nádrže často nejsou dosta-
tečně přesné; norma umožňuje rozpětí ±15 %.

•  Stupnici na stěně nádrže používejte jen při plnění na vy-
rovnaném povrchu.

•  Na odměření přesného objemu vody používejte průtoko-
měr se samočinným uzavíracím ventilem.

Postřikovače KALIBRUJTE a jejich ÚDRŽBU VYKONÁ-
VEJTE na místech, kde nehrozí znečištění podzemní ani 
povrchové vody.
•  K  údržbě/kalibraci využívejte prostory mimo bodů ne-

bezpečných z hlediska znečišťování podzemních a povr-
chových vod.

•  Kalibrujte nad biologicky aktivním povrchem, jako napří-
klad nad zatravněnou plochou na pozemku.

•  Pod tlakem vykonávané testy, propouštění postřikovačů 
anebo měření průtoku trysek by se měly vykonávat nad 
biologicky aktivním povrchem anebo umývací plochou 
se záchytnou nádrží.

•  Výšku postřiku polního postřikovače udržujte dle dopo-
ručení výrobce trysek (nejčastěji cca 50 cm).

Postřikovač ZKOUŠEJTE a KALIBRUJTE za použití 
čisté vody.
•  Při kalibraci postřikovače zajistěte bezpečnost obsluhy, 

okolostojících osob a životního prostředí.
•  Mějte na paměti, že obsluha je v přímém styku s takový-

mi povrchy, jako jsou trysky, které mohou být znečištěny 
předcházejícím použitím POR.

•  Postřikovač se před používáním musí kalibrovat vodou.
•  Použijte vodu bez usazenin a jiných částic, jako například 

písku, které by mohly ucpat trysky a filtry, případně způ-
sobit špatnou práci zařízení.

•  Použijte průtoky vody uvedené v  etiketě POR anebo 
v metodické příručce.

Postřikovač ZKOUŠEJTE a KALIBRUJTE kdykoliv je to 
vhodné.
•  Kalibrujte, když po  uplynutí výrobcem uvedené doby 

hrozí pravděpodobnost opotřebení, resp. koroze štěrbin 
trysek.

•  Kalibrujte po změně velikosti pneumatik traktoru anebo 
postřikovače (rychlost jízdy).

•  Kalibrujte po výměně takových zařízení, jako je počítač 
anebo tlakoměr postřikovače.

•  Kalibrujte při použití takové kapaliny, jako například ka-
palné hnojivo, které má jinou hustotu než voda.

•  Během aplikace POR na ošetřovaném pozemku sledujte 
výkon postřikovače.

•  Dobrá kalibrace napomáhá minimalizovat zbytkový ob-
jem v postřikovači po aplikaci.

Přesně VYPOČÍTEJTE celkové potřebné množství 
POR a objem vody.
•  Pro výpočet požadovaného množství POR a  objemu 

vody použijte údaje z etikety, kalibrace a zamýšlené ošet-
řované výměry.

•  Nechte malou část posledně ošetřovaného pozemku ne-
ošetřenou pro vystříkání zbytkového objemu.

•  Nepřipravujte více postřikové kapaliny, než je potřeba.

POR nikdy NENECHÁVEJTE bez dozoru.
•  Ze skladu (pevného či příručního) je potřeba vyzvednout 

jen tolik POR, kolik vyžaduje bezprostřední použití.
•  Nepoužívané POR se nesmí nechat bez dozoru. Po pří-

pravě postřikové kapaliny je vraťte do skladu.

Postřikovou kapalinu připravujte v takových 
prostorech, kde nehrozí nebezpečí znečištění 
podzemní anebo povrchové vody.
•  Etiketa POR může pro jeho použití uvádět zvláštní anebo 

všeobecné požadavky pro vzdálenost od citlivých prostorů.
•  Seznamte se s místní legislativou o zvláštních paramet-

rech místa aplikace, jako je například zdroj pitné vody.
•  Vyhodnoťte nebezpečí a  zaznamenejte si podrobnosti 

o místech používaných pro přípravu postřikových kapalin.
•  Veďte si záznamy o své praxi v přípravě postřikových kapalin.
•  Postřikovou kapalinu připravujte na ohrazených místech 

anebo použijte biologicky aktivní povrch, a to nejméně 
20 m od povrchové vody, studně, drenážní soustavy ane-
bo pramene.

•  Postřikovou kapalinu nepřipravujte nad propustnými pů-
dami, nad místy s vysokou hladinou podzemní vody ane-
bo s hrozbou povrchového odtoku anebo eroze.

Nádrž postřikovače NEPLŇTE vodou přímo ze studní, 
kanálů, hlavního vodovodu, ani jakéhokoliv zdroje 
pitné vody.
•  Technika použitá k plnění nádrže postřikovače nesmí být 

napojena na žádný vodní zdroj.

•  Mezi přívodním potrubím od zdroje vody a postřikovou 
kapalinou musí být vzduchová mezera.

•  Když k  přípravě postřikové kapaliny využíváte vodu 
z vodního zdroje (např. kanálu, řeky, nádrže), vždy pou-
žijte zdroj mezi nimi (cisternu), abyste předešli nebezpečí 
znečištění prvotního vodního zdroje.

Příprava postřikové kapaliny je nebezpečím pro zne-
čištění podzemní/povrchové vody.
•  Nádrž postřikovače NEPŘEPLŇUJTE, ani z ní nenechte 

unikat pěnu.
•  Mějte na paměti, že doba naplnění malých nádrží, jako 

například zádových postřikovačů, může být velmi krátká.
•  Nádrž postřikovače neplňte na maximum. Tímto mini-

malizujete nebezpečí rozlití anebo přetečení kapaliny, 
anebo úniku pěny.

•  Vyplachovací nádrže, ani jiné nádoby na postřikovači ne-
používejte na POR.

•  Vylitý POR ze zpevněného povrchu ihned ODSTRAŇTE.

Postřikovou kapalinu PŘIPRAVUJTE těsně před použitím.
•  Bezpečnost používání POR se zvyšuje zkrácením doby mezi 

přípravou postřikové kapaliny a aplikací POR na minimum.
•  Vyvarujte se přípravy postřikové kapaliny tehdy, když 

hrozí odložení aplikace kvůli soumraku, počasí anebo 
těžkostí s postřikovačem.

Požadavky na POR si naplánujte co nejpřesněji.
•  Požadavky na POR si naplánujte tak, abyste minimalizo-

vali počet otevřených balení.
•  Používejte takové obaly s POR, jako například s 45 mm 

anebo 63 mm širokými otvory, z kterých se snadno a bez 
vystříknutí vylévají.

•  Používejte POR v takových obalech, jejichž veškerý ob-
sah volně vyteče a které se lehce vyplachují.

Obaly POR při otevírání NEPOŠKOZUJTE
•  K otevírání pytlů a krabic s POR používejte na to určené 

nože, abyste předešli neřízenému úniku obsahu.
•  Používejte speciální odstraňovače uzávěrů a těsnících fólií.

NIKDY

NIKDY

VŽDY

VŽDY

NIKDY
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POR PRIDÁVAJTE a vyprázdnené obaly z nich VYPLACHUJ-
TE s pomocou špecializovaného zabudovaného/primonto-
vaného primiešavacieho zariadenia postrekovača.
• Používajte nižšie položené primiešavacie zariadenie so za-

budovaným vyplachovacím zariadením. 
• Etikety POR musia podrobne uvádzať požiadavky na pri-

dávanie POR a čistenie, napríklad veľkých obalov z POR. 
• POR vždy pridávajte do primiešavacieho zariadenia tak, 

aby nehrozilo nebezpečenstvo ich rozliatia alebo vyšplech-
nutia, prípadne neprimeraného znečistenia zariadenia. 

• Zrakom overte čistiaci výkon vyplachovacieho a primieša-
vacieho zariadenia. 

• Skontrolujte etiketu POR, či osobitne neuvádza postup pri 
vyplachovaní. 

• Zabudované tlakové vyplachovacie zariadenie musí byť 
schop né vypláchnuť vyprázdnený obal až po zriedenie <0.1%. 

• Ručné vyplachovanie vyprázdnených obalov z POR musí 
zahŕňať najmenej trojnásobné vypláchnutie, t.j. zakaždým 
naplnenie obalu vodou do 1/3, jeho uzavretie, prudké pre-
trepanie a vyliatie vody do nádrže alebo primiešavacieho 
zariadenia. Tento postup treba vykonať trikrát.

Tesniace fólie a uzávery očistite a opatrne s nimi nakladajte 
• Využívajte na zber, odvoz a následné zneškodnenie tesnia-

cich fólií a uzáverov subjekty, ktoré majú oprávnenie nakla-
dať s nebezpečným odpadom.  

Čiastočne vyprázdnené obaly ihneď po odliatí POR opa-
trne zavrite a zabezpečte  

• Tesniace fólie ihneď po použití POR bezpečne pozbierajte 
alebo ich nechajte pripojené k obalu.

• Čiastočne vyprázdnené obaly sa musia vrátiť do skladu, 
uložiť vo vzpriamenej a stabilnej polohe, aby sa predišlo 
presakovaniu či vyliatiu alebo ich neoprávnenému použitiu 
v nich obsiahnutých POR. 

NIKDY

Postrekovač pri príprave postrekovej kvapaliny  
NENE CHÁVAJTE bez dohľadu. 
• Pri príprave postrekovej kvapaliny majte postrekovač neus-

tále pod dohľadom. 
• Buďte pripravení na núdzový zásah. 
• Nepovolené osoby udržujte mimo pracovného priestoru. 
• Počas akéhokoľvek dlhšieho, neočakávaného prestoja maj-

te postrekovač a jeho obsah pod dohľadom. 

VŽDY

POR pri príprave postrekovej kvapaliny PRIDÁVAJTE 
podľa pokynov na etikete.
• Riaďte sa radami na etikete POR. 
• POR sa nikdy nepridávajú do prázdnej nádrže postrekovača. 
• POR do nádrže postrekovača pridajte až po jej naplnení as-

poň polovicou požadovaného objemu postrekovej kvapaliny. 
• Pri miešaní jednotlivých POR a aplikovaní vyšších ako od-

porúčaných objemov postrekovej kvapaliny si prípadne 
vyžiadajte usmernenie. 

• Pri príprave veľmi rozdielnych formulácií POR si prípadne 
vyžiadajte usmernenie. Ak nie je poruke žiadna rada, do-
držujte nasledujúce poradie formulácií: vo vode rozpust-
né vrecká, vo vode dispergovateľné granule, zmáčateľné 
(rozpustné) prášky, suspenzné koncentráty, emulgovateľné 
koncentráty a adjuvanty. 

• RIAĎTE SA akýmikoľvek osobitnými usmerneniami pri pri-
dávaní vo vode dispergovateľných granúl, práškov a vo 
vode rozpustných vreciek.

Používajte špecializované vybavenie. 
• Odmeriavacie vybavenie musí byť označené ako používa-

né výlučne na túto prácu. 
• Odmeriavacie vybavenie musíte po použití bezpečným 

spôsobom opláchnuť alebo vyčistiť. 

POR vždy PRIDÁVAJTE zo stabilnej a bezpečnej pracov-
nej polohy. 
• Obsluha sa pri pridávaní POR nesmie šplhať na postreko-

vač, ani sa nadmerne naťahovať. 
• Poloha miesta pridávania POR sa musí nachádzať v dosahu 

rúk a vo výške pása obsluhy. 
• Zvýšené pracovné plošiny musia byť bezpečné, nešmykľa-

vé a nesmú sa na nich hromadiť kvapaliny; musia sa aj dať 
dobre čistiť; úroveň plniaceho otvoru nad úrovňou plochy, 
kde stojí obsluha nesmie byť vyššie ako 130 cm.

VYVARUJTE sa vystavenia obsluhy alebo okolostojacich 
osôb vplyvu POR 
• Používajte primerané OOPP, ako ich uvádza etiketa POR 

alebo podporná literatúra. 
• Vyvarujte sa pridávania POR (najmä práškových) vtedy, keď 

vietor môže zanášať ich čiastočky smerom k obsluhe alebo 
okolostojacim osobám.
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POR při přípravě postřikové kapaliny PŘIDÁVEJTE 
podle pokynů na etiketě.
•  Řiďte se radami na etiketě POR.
•  POR se nikdy nepřidávají do prázdné nádrže postřiko-

vače.
•  POR do nádrže postřikovače přidejte až po jejím napl-

nění alespoň polovinou požadovaného objemu vodou.
•  Při míchání jednotlivých POR a aplikaci vyšších, než do-

poručených objemů postřikové kapaliny si případně vy-
žádejte pokyny.

•  Při přípravě velmi rozdílných formulací POR si případně 
vyžádejte pokyny. Pokud není po ruce žádná rada, do-
držujte následující pořadí formulací: ve vodě rozpustné 
sáčky, ve vodě dispergovatelné granule, smáčitelné (roz-
pustné) prášky, suspenzní koncentráty, emulgovatelné 
koncentráty a adjuvanty.

•  ŘIĎTE SE jakýmikoliv zvláštními pokyny při přidávání 
ve  vodě dispergovatelných granulí, prášků a  ve  vodě 
rozpustných sáčků.

Používejte specializované vybavení.
•  Odměřovací vybavení musí být označeno jako používané 

výlučně na tuto práci.
•  Odměřovací vybavení musíte po  použití bezpečným 

způsobem opláchnout anebo vyčistit.
POR vždy PŘIDÁVEJTE ze stabilní a bezpečné pracov-
ní polohy.
•  Obsluha nesmí při přidávání POR šplhat na postřikovač 

ani se nadměrně natahovat.
•  Poloha místa přidávání POR se musí nacházet v dosahu 

rukou a ve výšce pasu obsluhy.
•  Zvýšené pracovní plošiny musí být bezpečné, neklouza-

vé a nesmí se na nich hromadit kapaliny; musí jít i dobře 
čistit; úroveň plnícího otvoru nad úrovní plochy, kde stojí 
obsluha, nesmí být vyšší než 130 cm.

VYVARUJTE se vystavení obsluhy anebo okolostojí-
cích osob vlivu POR
•  Používejte přiměřené OOPP, tak jak je uvádí etiketa POR 

anebo podpůrná literatura.
•  Vyvarujte se přidávání POR (zejména práškových) tehdy, 

kdy vítr může zanášet jejich částečky směrem k obsluze 
anebo okolostojícím osobám.

POR PŘIDÁVEJTE a vyprázdněné obaly z nich VYPLA-
CHUJTE pomocí specializovaného zabudovaného/při-
montovaného přimíchávacího zařízení postřikovače.
•  Používejte níže položená přimíchávací zařízení se zabu-

dovaným vyplachovacím zařízením.
•  Etikety POR musí podrobně uvádět požadavky pro při-

dávání POR a čištění, například velkých obalů POR.
•  POR vždy přidávejte do přimíchávacího zařízení tak, aby 

nehrozilo nebezpečí jejich rozlití anebo vystříknutí, pří-
padně nepřiměřeného znečištění zařízení.

•  Vizuálně ověřte čisticí výkon vyplachovacího a přimíchá-
vacího zařízení.

•  Zkontrolujte etiketu POR, zda zvlášť neuvádí postup při 
vyplachování.

•  Zabudované tlakové vyplachovací zařízení musí být schop-
né vypláchnout vyprázdněný obal až po zředěný <0.1 %.

•  Ruční vyplachování vyprázdněných obalů z  POR musí 
zahrnovat nejméně trojnásobné vypláchnutí, tj. po kaž-
dém naplnění obalu vodou do 1/3, jeho uzavření, prudké 
protřepání a vylití vody do nádrže anebo přimíchávacího 
zařízení. Tento postup je nutné vykonat třikrát.

Těsnící fólie a uzávěry očistěte a zacházejte s nimi 
opatrně
•  Využívejte na sběr, odvoz a následné zneškodnění těsní-

cích fólií a uzávěrů subjekty, které mají oprávnění naklá-
dat s nebezpečným odpadem.

Částečně vyprázdněné obaly ihned po odlití POR opa-
trně uzavřete a zabezpečte
•  Těsnící fólie ihned po použití POR bezpečně posbírejte 

anebo je nechte připojené k obalu.
•  Částečně vyprázdněné obaly se musí vrátit do  skladu, 

uložit ve  vzpřímené a  stabilní poloze, aby se předešlo 
prosakováni či vylití anebo jejich neoprávněnému použi-
tí v nich obsažených POR.

Postřikovač při přípravě postřikové kapaliny NENE-
CHÁVEJTE bez dozoru.
•  Při přípravě postřikové kapaliny mějte postřikovač neu-

stále pod dohledem.
•  Buďte připraveni na nouzový zásah.
•  Nepovolané osoby udržujte mimo pracovní prostor.
•  Během jakéhokoliv delšího, neočekávaného prostoje 

mějte postřikovač a jeho obsah pod dozorem.

VŽDY

NIKDY

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR) Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)



40

Problémy s vybavením NAPRAVTE; NASTAVTE ho hneď. 
• Pri ťažkostiach zastavte postrekovanie a odtlakujte sústavu. 
• Keď potrebujete niečo opraviť, označte na poli miesto, kde 

ste postrekovanie prerušili. 
• Vyvarujte sa nevyhnutným opravám postrekovača v och-

ranných pásmach, citlivých prírodných priestoroch a na ve-
rejných komunikáciách. 

• Noste OOPP a buďte pripravení na zadržiavanie uniknu-
tých POR. 

ZOSTAVTE SI PLÁNY a PRIPRAVTE sa na prípady núdze.
• Dajte svojmu personálu vedieť, kedy a ako dlho sa bude 

postrekovať.
• Majte poruke mobilný telefón s číslami tiesňových volaní. 
• V blízkosti stĺpov elektrického vedenia a stromov, ramená 

postrekovača roztvárajte a zatvárajte s opatrnosťou.
• Majte na pamäti nebezpečenstvo pri obrátkach na svahu. 
• S čiastočne naloženým postrekovačom buďte opatrní naj-

mä pri otáčaní, spomaľovaní a rozbiehaní sa, aby ste mini-
malizovali nebezpečenstvo prevrátenia sa.

• Buďte opatrní pri narábaní s ramenami postrekovača 
v blíz  kostí osôb. 

NIKDY

Nepostrekujte nad ochrannými pásmami, ani nad 
akýmikoľvek citlivými priestormi, vodnými tokmi, 
studňami, odvodňovacími kanálmi, prameňmi, verejnými 
komunikáciami a spevnenými plochami. 
• Úvrate postrekujte ako posledné; osobitný pozor dávajte 

pri vetre fúkajúcom v smere citlivých priestorov, alebo ne-
postrekujte vôbec.

• Záber postreku prispôsobte požadovanej šírke ošetrovania, 
a to najmä v priestore priľahlom k úvratiam.

• Prekrývaniu postrekov predídete VYPÍNANÍM sekcií ra-
mien postrekovača a/alebo jednotlivých dýz. 

• Nepostrekujte nad ochrannými pásmi a neošetrovanými 
plochami, ako sú studne. 

• Rešpektujte ochranné pásy.
• Úlet znížte vypínaním dýz pri jazde popri citlivých priesto-

roch a nejazdite rýchlejšie ako 8 km/h.
• Pri postrekovaní v blízkosti citlivých priestorov berte do 

úvahy smer a rýchlosť vetra  (Využite vyhodnocovací nást-
roj na www.topps-drift.org.)

POČAS POSTREKU
Znečisťovanie z bodových zdrojov sa vo všeobecnosti spája 
s činnosťami na hospodárskom dvore. K vstupom POR z bo-
dových zdrojov priamym znečisťovaním prichádza napríklad 
postrekovaním priamo na povrch vodných útvarov, nedosta-
točne zakryté studne a pramene, alebo na spevnené povrchy 
(prístupové cesty). 
Obsluha musí byť pripravená riešiť núdzové situácie pri neho-
dách (mobilný telefón s číslami tiesňových volaní, súprava nára-
dia k vozidlu) a predchádzať priamemu znečisteniu vody a ciest.

K prenosu z rozptýlených zdrojov (aplikácia na poli) prichá-
dza mnohými cestami, napríklad splachom/eróziou, úletom 
postrekovej hmly a prachov, vyplavovaním a drenážou (pozri 
BMP TOPPS) a úlet z týchto zdrojov treba znížiť.

VŽDY

STRIEKAJTE len počas jazdy.  
• NESTRIEKAJTE so stojacim postrekovačom. 
• So striekaním ZAČNITE až po dosiahnutí kalibrovanej rých-

losti. 
• Zvážte používanie postrekovacích ramien s recirkuláciou 

postrekovej kvapaliny a správnu dávku dodávajte už od 
začiatku aplikácie.

Technickými riešeniami predídete prekrývaniu sa záberov 
pri postrekovaní a znížite úlet. 
• Používajte postrekovače s uzatváračmi sekcií, aby ste zábe-

ry postrekovania prispôsobili nie vždy pravouhlým tvarom 
pozemkov a znížili ich prekrývanie sa.

• Po pozemku jazdite tak, aby ste minimalizovali pohyby ra-
mien postrekovača.

• Zabezpečte požadovanú výšku postrekových ramien nad 
porastom 40 – 50 cm pri dýzach s výstrekovým lúčom 110° 
– 120°. Uvedomte si, že čím je výška postrekových ramien 
vyššia, tým je väčší úlet postrekovej hmly.

POČAS
POSTREKU
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Znečišťování z bodových zdrojů je všeobecně spojováno 
s  činnostmi na  hospodářském dvoře. Ke  vstupům POR 
z bodových zdrojů přímým znečisťováním dochází napří-
klad postřikováním přímo na povrch vodních útvarů, ne-
dostatečně zakryté studny a prameny, anebo na zpevněné 
povrchy (přístupové cesty). Obsluha musí být připravena 
řešit nouzové situace při nehodách (mobilní telefon s čísly 
tísňových volání, souprava nářadí k vozidlu) a předcházet 
přímému znečištění vody a cest.
K přenosu z rozptýlených zdrojů (aplikace na poli) dochá-
zí mnoha cestami, například splachem/erozí, úletem po-
střikové mlhy a prachů, vyplavováním a drenáží (viz BMP 
TOPPS) a úlet z těchto zdrojů je potřeba snížit.

POSTŘIKUJTE pouze během jízdy.
•  NEPOSTŘIKUJTE se stojícím postřikovačem.
•  S postřikem ZAČNĚTE až po dosažení nastavené rychlosti.
•  Zvažte používání postřikovacích ramen s recirkulací po-

střikové kapaliny a správnou dávku dodávejte už od za-
čátku aplikace.

Technickými řešeními předejdete překrývání se 
záběrů při postřikování a snížíte úlet.
•  Používejte postřikovače s  uzavírači sekcí, abyste zábě-

ry postřikování přizpůsobili ne vždy pravoúhlým tvarům 
pozemků a snížili jejich překrývání se (přestřiky).

•  Po pozemku jezděte tak, abyste minimalizovali pohyby 
ramen postřikovače.

•  Zajistěte požadovanou výšku postřikových ramen nad 
porostem 40–50 cm u  trysek s  výstřikovým paprskem 
110°–120°. Uvědomte si, že čím je výška postřikových ra-
men vyšší, tím je větší úlet postřikové mlhy.

Problémy s vybavením NAPRAVTE; NASTAVTE ihned.
•  Při problémech zastavte postřikování a odtlakujte soustavu.
•  Když potřebujete něco opravit, označte na poli místo, 

kde jste postřikování přerušili.
•  Vyvarujte se nezbytným opravám postřikovače v ochran-

ných pásmech, citlivých přírodních prostorech a na ve-
řejných komunikacích.

•  Noste OOPP a buďte připraveni na zadržování uniklých 
POR.

SESTAVTE SI PLÁNY a PŘIPRAVTE se na případy nouze.
•  Dejte svému personálu vědět, kdy a jak dlouho se bude 

postřikovat.
•  Mějte po ruce mobilní telefon s čísly tísňových volání.
•  V blízkosti sloupů elektrického vedení a stromů rozeví-

rejte a zavírejte ramena postřikovače opatrně.
•  Mějte na paměti nebezpečí při otáčení na svahu.
•  S částečně naloženým postřikovačem buďte opatrní ze-

jména při otáčení, zpomalování a  rozjíždění se, abyste 
minimalizovali nebezpečí převrácení se.

•  Buďte opatrní při nakládání s rameny postřikovače v blíz-
kosti osob.

Nepostřikujte nad ochrannými pásmy, ani nad 
jakýmikoliv citlivými prostory, vodními toky, 
studněmi, odvodňovacími kanály, prameny, veřejnými 
komunikacemi a zpevněnými plochami.
•  Souvratě postřikujte jako poslední; zvláštní pozor dávej-

te během větru foukajícím ve  směru citlivých prostorů 
nebo nepostřikujte vůbec.

•  Záběr postřiku přizpůsobte požadované šířce ošetřová-
ní, a to zejména v prostoru přilehlém k souvratím.

•  Překrývání postřiků předejdete VYPÍNÁNÍM sekcí ramen 
postřikovače a/anebo jednotlivých trysek.

•  Nepostřikujte nad ochrannými pásy a  neošetřovanými 
plochami, jako jsou studně.

•  Respektujte ochranné pásy.
•  Úlet snižte vypínáním trysek při jízdě vedle citlivých pro-

storů a nejezděte rychleji než 8 km/h.
•  Při postřikování v blízkosti citlivých prostorů berte v úva-

hu směr a rychlost větru (Využijte vyhodnocovací nástroj 
na www.topps-drift.org.)

VŽDY
NIKDY
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Čo by mohla znamenať skutočnosť, keby sa celý zvyškový 
objem vrátil späť na hospodársky dvor bez vyčistenia 
postrekovača na poli?

 

ČISTENIE VNÚTORNÝCH POVRCHOV POSTREKOVAČA

a) Poľné postrekovače
V súčasnosti platná norma (EN 16 119) definuje povolený tech-
nický zvyškový objem v postrekovači podľa vzorca: 0,5 % obsa-
hu nádrže + 2 l/m šírky ramena. (Príklad: Obsah nádrže 1000 l 
a 20 m dĺžky ramena = 5 l (t.j. 0,5 % z 1000 l) + 40 l (t.j. 20 m x 
2 l) = 45 l zvyškového objemu.) Tento vzorec možno zobrať ako 
pravidlo pri odhade technického zvyškového objemu, hoci by 
sa tento pri optimalizovanej konštrukcii moderných postre-
kovačov mohol znížiť až o 50 %, a teda nebezpečenstvo zne-
čisťovania z bodových zdrojov by sa takto mohlo významne 
zmenšiť. Používatelia postrekovačov by mali poznať výkonnosť 
(zrieďovací faktor) ich čistiacich sústav. Výpočet technického 
zvyškového objemu predpokladá dobre kalibrovaný postre-
kovač a objem postrekovej kvapaliny vypočítaný bezo zvyšku. 
Nie vždy je ľahké presne vypočítať potrebný objem postreko-
vej kvapaliny, najmä ak sa majú ošetrovať pozemky s nepravi-

PO POSTREKOVANÍ
Starostlivé očistenie postrekovača na posledne ošetrovanom 
pozemku je jednou z najdôležitejších činností na minimalizá-
ciu znečistenia z bodových zdrojov. Postreková kvapalina by 
sa vo všeobecnosti mala vrátiť na hospodársky dvor čo naj-
zriedenejšia. 

Poznámka
Rady v tomto smere sa v jednotlivých členských štátoch EÚ 
môžu značne odlišovať. Z dôvodu technických obmedzení sa 
v súčasnosti postrekovače nemôžu zatiaľ úplne vyprázdniť. Aj 
keď z dýz ešte prúdi vzduch, určitá zvyšková kvapalina v po-
strekovači ostáva. Technický zvyškový objem sa musí čo naj-
viac zriediť a vystriekať na posledne ošetrovanom pozemku.

Technickými požiadavkami na čistenie postrekovača na poli 
sú (i) čistá voda na vypláchnutie. (ii) účinná sústava vnútor-
ného vyplachovania a (iii) podľa možnosti čistiace tlakové za-
riadenie na očistenie vonkajších povrchov postrekovača; po-
sledne menovaná požiadavka je veľmi dôležitá pri rosičoch.

Prečo je vypláchnutie a očistenie na poli také dôležité?
Normy upravujúce technický zvyškový objem postrekovačov: 

Normy ISO upravujúce technický zvykový objem (príklady): 
   Aktuálne normy sú odporúčaniami pre technickú konštrukciu postrekvačov.
   Najlepšie postrekovače sú o 50 % lepšie ako je norma.

  Podľa štúdie TOPPS vykonanej medzi pestovateľmi,  
pestovatelia poľných plodín čistia svoje postrekovače 7 až 10 krát do roka.

Zvyškový objem [] (EN-12761-3)

Obsah 
nádrže (l) % Celkom (l)

400 4 16

800 3 24

1 500 2 30

Zvyškový objem (l) (EN-12761-2)
Nádrž Rameno
Obsah 
nádrže (l) 0,5 % Dĺžka 

(m) 2l/m Celkom 
(l)

800 4 15 30 34

3 000 15 21 42 57

4 200 21 36 72 93 Ak sa so zvyškovými objemami 
starostlivo nenaloží, môžu  
skončiť vo vode.

Súčasné normy pre poľné postrekovače
Výpočet: 0,5% objemu nádrže + 2 l/m šírky 
ramena

Súčasné normy pre rosiče

Zvyškový objem: Vzorový výpočet nebezpečenstva 
predstavovaného zvyškovým objemom zostávajúcim 
v postrekovačoch v prípade najhoršieho scenára (pred-
poklad na základe noriem EN 12761)

Predpoklad: 250 l/ha postrekovej kvapaliny a 1000 g/ha účinnej látky

Obsah 
nádrže (l)

Zvyškový objem 
po postreku (l)

Zvyšky účinnej 
látky po postre-
ku (g)

Zvyšky účinnej 
látky po 10 
čisteniach (g)

800 l 34 136 1 360

3 000 l 57 228 2 260

4 200 l 93 372 3 720

Predpoklad: 250 l/ha postrekovej kvapaliny a 2000 g/ha účinnej látky

Obsah 
nádrže (l)

Zvyškový objem po 
postreku (l)

Zvyšky účinnej 
látky po postre-
ku (g)

Zvyšky účinnej 
látky po 10 
čisteniach (g)

400 l 16 128 1 280

800 l 24 192 1 920

1 500 l 30 240 2 400 Ro
si

č
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Model calculation

Vzorové príklady ukazujú, že ak sa postrekovač neočistí 
a ak sa so zvyškovým objemom nenaloží správne, môžu 
vo vode skončiť veľké množstvá účinných látok.

PO
POSTREKOVANÍ
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siahnutie zriedenia faktorom 50 až 100; predsa však je celý 
postup náročný na čas, nie veľmi pohodlný a môže zabrať až 
30 minút. 

b) Nepretržité vyplachovanie
Pri nepretržitom postupe vyplachovania sa oddeleným čer-
padlom a cez vhodnú čistiacu dýzu napustí do nádrže voda. 
Základné čerpadlo postrekovača tlačí vyplachovaciu vodu 
cez hlavnú potrubnú sústavu postrekovača. Oddelené čer-
padlo by malo poskytnúť 90 % výtoku z dýzy, takže postre-
ková kvapalina už cez spätný okruh späť do nádrže netečie. 
Podľa typu postrekovača sa na dosiahnutie lepších výsledkov 
odporúča ventil na zastavenie spätného toku. 

Prednosťou tohto postupu je rýchle a nepretržité riedenie 
zvyškového objemu. Táto práca sa vykonáva z kabíny trak-
tora a vystupovanie z traktora sa nevyžaduje, čo je rýchlejšie 
a pohodlnejšie.
Staršie postrekovače možno spätne vybaviť nádržou na čistú 
vodu, dýzami vnútorného vyplachovania, osobitným čerpad-
lom a nevyhnutnými hadicami a ventilmi. Pri malých postre-
kovačoch postačuje oddelené elektrické vodné čerpadlo, pre 
veľké postrekovače sú dostupné hydraulické čerpadlá, napr. 
Agrotop, Aams-Salvarani, Herbst.
Niektorí výrobcovia už pri nových postrekovačoch ponúkajú 
technológie nepretržitého vyplachovania.

c) Samočinné vyplachovanie
Nové a väčšie postrekovače ponúkajú samočinné vyplacho-
vacie sústavy, ktoré riadia tento pochod buď sústavou nepre-
tržitého vyplachovania, alebo viackrokovým vyplachovaním.
Premenlivosť výkonu vyplachovacích sústav sa medzi jednot-
livými postrekovačmi veľmi mení, a preto po kúpe nového 
postrekovača odporúčame kontrolovať výkonnosť vyplacho-
vania.

delným tvarom. Posledne ošetrovaný pozemok by teda mal 
byť tým, ktorý má pravidelný/ pravouhlý tvar. 

Výskum na Univerzite v Giessene (Nemecko) ukázal, že dob-
rým čistením postrekovačov na poli možno znečisťovanie 
z bodových zdrojov znížiť až o 70 %. Technický zvyškový ob-
jem naďalej ostáva výzvou pre ochranu vody, pretože ešte 
stále očakávame používanie mnohých postrekovačov, ktoré 
nie sú vybavené nádržou na čistiacu vodu, a veľkých postre-
kovačov s vysokými zvyškovými objemami v dôsledku veľ-
kých rozmerov ich sústav s vodou.

b) Postrekovače s podporou vzduchu – rosiče
Zvyškové objemy zostávajúce v postrekovačoch s podporou 
vzduchu sú nižšie v porovnaní s tradičnými poľnými postre-
kovačmi, pretože ich rozvodné systémy a ramená odoberajú 
menšie objemy postrekovej kvapaliny. Rosičmi sa aplikujú po-
strekové kvapaliny so všeobecne vyššou koncentráciou POR; 
a s ich zvyškovými objemami treba preto nakladať s rovnakou 
opatrnosťou ako pri poľných postrekovačoch. Pri postreko-
vačoch s podporou vzduchu sú významné nánosy POR pou-
sádzané na ich vonkajších povrchoch v dôsledku turbulencií 
podporného vzduchu.  

Jestvujú tri základné postupy vyplachovania vnútorných 
povrchov postrekovača

a) Ručné (vyplachovanie v 3 krokoch)
b) Nepretržité vyplachovanie
c) Samočinné vyplachovanie

a) Ručné vyplachovanie v 3 krokoch
Pri trojkrokovom postupe vyplachovania sa do hlavnej nádrže 
postrekovača trikrát po sebe napustí voda v objeme 1/3 jej 
obsahu (t.j. 3 x 1/3). Voda sa napúšťa buď gravitačne, teda 
bez spojenia so zariadením vnútorného vyplachovania, alebo 
čerpadlom cez zariadenie vnútorného vyplachovania (napr. 
otáčajúcu sa dýzu), aby sa odstránili usadeniny POR a zasiahli 
sa aj menej dostupné vnútorné plochy nádrže postrekovača. 
Voda sa zmieša so zvyškovým objemom (zriedi ho) a po kaž-
dom jednom čistení/vyplachovaní sa zriedený zvyškový ob-
jem aplikuje na posledne ošetrovaný pozemok. Trojkrokové 
vyplachovanie sa vykonáva ručne, čo znamená, že obsluha 
po každom jednom vypláchnutí potrebuje zostúpiť z trakto-
ra. Trojkrokové čistenie /vyplachovanie je potrebné na do-
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Pečlivé očištění postřikovače na posledním ošetřovaném 
pozemku je jednou z nejdůležitějších činností k minimali-
zaci znečištění z bodových zdrojů. Postřiková kapalina by 
se měla vrátit na hospodářsky dvůr co nejzředěnější.

Poznámka
Rady v  tomto směru se v  jednotlivých členských státech 
EU mohou značně lišit. Z důvodu technických omezení se 
v současnosti postřikovače nemohou zatím úplně vyprázd-
nit. I když z trysek ještě proudí vzduch, určitá zbytková ka-
palina v postřikovači zůstává. Technický zbytkový objem se 
musí co nejvíce zředit a vystříkat na posledním ošetřova-
ném pozemku. Technickými požadavky na čištění postřiko-
vače na  poli jsou (i) čistá voda na  vypláchnutí, (ii) účinná 
soustava vnitřního vyplachování a  (iii) dle možností čistící 
tlakové zařízení na očištění vnějších povrchů postřikovače; 
posledně jmenovaný požadavek je velmi důležitý u rosičů.

Proč je vypláchnutí a očištění na poli tak důležité?
Normy upravující technický zbytkový objem postřikovačů:

Co by mohla znamenat skutečnost, kdyby se celý 
zbytkový objem vrátil zpět na hospodářský dvůr 
bez vyčištění postřikovače na poli?

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH POVRCHŮ POSTŘIKOVAČE

a) Polní postřikovače
V současnosti platná norma (ČSN EN ISO 16 119) definuje 
povolený technický zbytkový objem v postřikovači podle 
vzorce: 0,5 % obsahu nádrže + 2 l/m šířky ramena. (Příklad: 
Obsah nádrže 1000 l a 20 m délky ramena = 5 l (tj. 0,5 % 
z 1000 l) + 40 l (tj. 20 m × 2 l) = 45 l zbytkového objemu.) 
Tento vzorec je možné vzít jako pravidlo při odhadu tech-
nického zbytkového objemu, i když by se tento při optima-
lizované konstrukci moderních postřikovačů mohl snížit až 
o 50 %, a tedy nebezpečí znečisťování z bodových zdrojů 
by se takto mohlo významně snížit. Uživatelé postřikovačů 
by měli znát výkonnost (ředící faktor) jejich čisticích sou-
stav. Výpočet technického zbytkového objemu předpo-

kládá dobře kalibrovaný postřikovač a objem postřikové 
kapaliny vypočítaný beze zbytku. Ne vždy je lehké přesně 
vypočítat potřebný objem postřikové kapaliny, zejména 
pokud se mají ošetřovat pozemky s  nepravidelným tva-
rem. Poslední ošetřovaný pozemek by tedy měl být tím, 
který má pravidelný/pravoúhlý tvar. 

Výzkum na Univerzitě v Giessen (Německo) ukázal, že dob-
rým čištěním postřikovačů na poli je možné znečišťování 
z  bodových zdrojů snížit až o  70 %. Technický zbytkový 
objem nadále zůstává výzvou pro ochranu vody, protože 
ještě stále očekáváme používání mnohých postřikovačů, 
které nejsou vybaveny nádrží na  čisticí vodu, a  velkých 
postřikovačů s  vysokými zbytkovými objemy v důsledku 
velkých rozměrů jejich soustav s rozvody kapaliny.

b) Postřikovače pro prostorové kultury - rosiče
Zbytkové objemy zůstávající v rosiči jsou nižší v porovná-
ní s tradičními polními postřikovači, protože jejich rozvo-
dy a ramena obsahují menší objemy postřikové kapaliny. 
Rosiči se aplikují postřikové kapaliny se všeobecně vyšší 
koncentrací POR; a  s  jejich zbytkovými objemy je proto 
třeba zacházet se stejnou opatrností jako u polních po-
střikovačů. U rosičů jsou významné nánosy POR usazené 
na jejich vnějších površích v důsledku turbulencí podpůr-
ného vzduchu.

Existují tři základní postupy vyplachování vnitřních 
povrchů postřikovače

a) Ruční (vyplachování ve třech krocích)
b) Kontinuální vyplachování
c) Samočinné vyplachování

a) Ruční vyplachování ve třech krocích
U tohoto postupu vyplachování se do hlavní nádrže postři-
kovače napustí třikrát po sobě voda v objemu 1/3 jejího 
obsahu (tj. 3 x 1/3). Voda se napouští buď gravitačně, tedy 
bez spojení se zařízením vnitřního vyplachování, anebo 
čerpadlem přes zařízení vnitřního vyplachování (např. ro-
tační trysky), aby se odstranily usazeniny POR a zasáhly se 
i méně dostupné vnitřní plochy nádrže postřikovače. Voda 

se smíchá se zbytkovým objemem (zředí ho) a po každém 
čištění/vyplachování se zředěný zbytkový objem aplikuje 
na posledně ošetřovaný pozemek. Trojkrokové vyplacho-
vání se provádí ručně, což znamená, že obsluha po kaž-
dém vypláchnutí musí vystoupit z  traktoru. Trojkrokové 
čištění/vyplachování je potřebné k dosažení zředění fak-
torem 50 až 100; celý postup náročný na  čas, ne velmi 
pohodlný a může trvat až 30 minut.

b) Kontinuální vyplachování
Při nepřetržitém postupu vyplachování se odděleným čer-
padlem a přes vhodnou čisticí trysku napustí do nádrže 
voda. Základní čerpadlo postřikovače tlačí vyplachovací 
vodu skrz hlavní potrubní soustavu postřikovače. Odděle-
né čerpadlo by mělo poskytnout 90 % výtoku z trysky, tak-
že postřiková kapalina už přes zpětný okruh zpět do ná-
drže neteče. Podle typu postřikovače se pro dosažení 
lepších výsledků doporučuje ventil k zastavení zpětného 
toku.
Předností tohoto postupu je rychlé a nepřetržité ředění 
zbytkového objemu. Tato práce se vykonává z kabiny trak-
toru a vystupování z traktoru není potřebné, což je rych-
lejší a pohodlnější.
Starší postřikovače je možné zpětně vybavit nádrží na čis-
tou vodu, tryskami vnitřního vyplachování, zvláštním čer-
padlem a  nezbytnými hadicemi a  ventily. U  malých po-
střikovačů stačí oddělené elektrické vodní čerpadlo, pro 
velké postřikovače jsou dostupná hydraulická čerpadla, 
např. Agrotop, AAMS-Salvarani, Herbst.
Někteří výrobci již u nových postřikovačů nabízí technolo-
gie nepřetržitého vyplachování.

c) Samočinné vyplachování
Nové a větší postřikovače nabízejí samočinné vyplachova-
cí soustavy, které řídí tento pochod buď soustavou nepře-
tržitého vyplachování, anebo vícekrokovým vyplachová-
ním. Proměnlivost výkonu vyplachovacích soustav se mezi 
jednotlivými postřikovači velmi mění, a proto po koupi no-
vého postřikovače doporučujeme kontrolovat výkonnost 
vyplachování.

Normy ISO upravující technický zbytkový objem (příklady):
•  Aktuální normy jsou doporučeními pro technickou konstrukci postřikovačů.
• Nejlepší postřikovače jsou o 50 % lepší, než je norma.

•  Podle studie TOPPS uskutečněné mezi pěstiteli, pěstitelé polních plodin 
čistí své postřikovače 7 až 10krát ročně.

Současné normy pro polní postřikovače
Výpočet: 0,5% objemu nádrže + 2 l/m šírky ramena

Zbytkový objem (l) (EN-12761-2)
Nádrž Rameno
Obsah
nádrže 
(l)

0,5 % Délka 
(m)

2 l/m Celkem 
(l)

800 4 15 30 34
3 000 15 21 42 57
4 200 21 36 72 93

Zbytkový objem [] 
(EN-12761-3)
Obsah 
nádrže 
(l)

% Celkem 
(l)

400 4 16
800 3 24

1 500 2 30

Současné normy pro rosiče

Zbytkový objem: Vzorový výpočet nebezpečí představovaného 
zbytkovým objemem zůstávajícím v postřikovačích v případě 
nejhoršího scénáře (předpoklad na základě norem ČSN EN ISO 16119)

Model calculation

Předpoklad: 250 l/ha postřikové kapaliny a 1000 g/ha účinné látky

Obsah nádrže (l) Zbytkový objem 
po postřiku (l)

Zbytky účinné 
látky po postřiku 
(g)

Zbytky účinné 
látky po 10 
čištěních (g)

800 l 34 136 1 360

3 000 l 57 228 2 260

4 200 l 93 372 3 720

Předpoklad: 250 l/ha postřikové kapaliny a 2000 g/ha účinné látky

Obsah nádrže (l) Zbytkový objem 
po postřiku (l)

Zbytky účinné 
látky po postřiku 
(g)

Zbytky účinné 
látky po 10 
čištěních (g)

400 l 16 128 1 280

800 l 24 192 1 920

1 500 l 30 240 2 400

Vzorové příklady ukazují, že pokud se postřikovač neočistí a pokud 
se se zbytkovým objemem nenaloží správně, mohou ve vodě skončit 
velká množství účinných látek.
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ČISTENIE VONKAJŠÍCH POVRCHOV POSTREKOVAČA 

a) Poľné postrekovače
Usadeniny POR sa hromadia na vonkajších povrchoch postre-
kovača a traktora.

Veľké množstvá POR sa nachádzajú v blízkosti ramena a dýz. 
Usadeniny sú väčšie, keď sa aplikujú postreky s menšími kva-
pôčkami. Malé kvapôčky sa pri jazde vznášajú vo víre a ukla-
dajú sa na strednej časti ramena a na zadnej časti nádrže. Pri 
otáčaní sa tiež znečisťuje predná časť postrekovača. Môžeme 
tiež predpokladať, že usadeniny POR sú mohutnejšie pri pou-
žívaní zariadení na podporu vzduchom.

b) Rosiče
•  Rosiče využívajú podporu vzduchu na prenos kvapôčok 

na cieľ. Usadeniny na rosičoch sú vo všeobecnosti väčšie 
v porovnaní s poľnými postrekovačmi, pretože turbulen-
cie sú intenzívnejšie. Výskumné údaje z Belgicka ukazu-
jú, že sa množstvo usadenín na vonkajších povrchoch 
postrekovača v priebehu jedného rastového obdobia 
mení medzi 82,5 g až 207 g (Debaer et al., 2008). V Ta-
liansku bolo namerané vonkajšie znečistenie rosičov 
medzi 0,33 % až 0,83 aplikovaného množstva na jedno 
ošetrenie (Balsari et al., 2006).

• Sústava podpory vzduchu a nastavenie postrekovača 
silno ovplyvňujú usádzanie sa POR na postrekovači.

 Ukázalo sa, že očistenie vonkajších povrchov postrekova-
ča ihneď po aplikácii je účinnejšie a spotrebuje sa pri 
ňom menej vody v porovnaní s neskorším očistením, 
keď už usadeniny POR budú suché.

Čistenie, ak je to možné, sa deje na alebo v blízkosti posled-
ne ošetrovaného pozemku. Keď sa na vonkajších povrchoch 
postrekovača nachádzajú vyschnuté zvyšky POR, čistá voda 
nemusí na vyčistenie postačiť. V tomto prípade sa po vy-
pláchnutí nádrže zvnútra odporúča na hospodárskom dvore 
naplniť nádrž postrekovača čistou vodou a vonkajšok postre-
kovača očistiť na mieste, kde oplachovú možno pozberať, ale-
bo to vykonať na posledne ošetrovanom pozemku.

Výrobcovia ponúkajú príslušenstvo na čistenie vonkajších po-
vrchov postrekovačov (vysokotlakové a nízkotlakové čerpadlá 
s príslušnými čistiacimi tyčami).

4545
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ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ POSTŘIKOVAČE

a) Polní postřikovače

Usazeniny POR se hromadí na vnějších površích postřiko-
vače a traktoru.
Velké množství POR se nachází v blízkosti ramen a trysek. 
Usazeniny jsou větší, když se aplikují postřiky s menšími 
kapkami. Malé kapky se při jízdě vznášejí ve víru a ukládají 
se na střední části ramene a na zadní části nádrže. Při otá-
čení se také znečišťuje přední část postřikovače. Můžeme 
též předpokládat, že usazeniny POR jsou mohutnější při 
používání zařízení s podporou vzduchem.

b) Rosiče
 •  Rosiče využívají podporu vzduchu pro přenos kapek 

na cíl. Usazeniny na rosičích jsou všeobecně větší v po-
rovnání s polními postřikovači, protože turbulence jsou 
intenzivnější. Výzkumné údaje z Belgie ukazují, že se 
množství usazenin na  vnějších površích postřikovače 
v průběhu jednoho růstového období mění mezi 82,5 g 
až 207 g (Debaer et al., 2008). V  Itálii bylo naměřeno 
vnější znečištění rosičů mezi 0,33 % až 0,83 % aplikova-
ného množství na jedno ošetření (Balsari et al., 2006).

 •  Soustava podpory vzduchem a nastavení postřikova-
če silně ovlivňují usazování se POR na  postřikovači. 
Ukázalo se, že očištění vnějších povrchů postřikovače 
ihned po aplikaci je účinnější a spotřebuje se při něm 
méně vody v porovnání s pozdějším očištěním, když 
už usazeniny POR budou suché.

Čištění, pokud je to možné, se děje na anebo v blízkosti 
posledního ošetřovaného pozemku. Když se na vnějších 
površích postřikovače nacházejí vyschlé zbytky POR, čis-
tá voda nemusí na  vyčištění postačit. V  tomto případě 
se po  vypláchnutí nádrže zevnitř doporučuje na  hospo-
dářském dvoře naplnit nádrž postřikovače čistou vodou 
a vnějšek postřikovače očistit na místě, kde je oplachovou 
vodu možné posbírat, anebo toto vykonat na  naposled 
ošetřovaném pozemku.
Výrobci nabízejí příslušenství na čištění vnějších povrchů 
postřikovačů (vysokotlaká a nízkotlaká čerpadla s přísluš-
nými čisticími tyčemi).
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VŽDY

Postrekovače čistite 
• Pri nedostatočnom očistení vnútorných povrchov postre-

kovača hrozí nebezpečenstvo poškodenia následne ošet-
rovanej plodiny alebo neželaných rezíduí v plodine.

• Postrekovač očistite zvnútra aj zvonka, aby ste zmenšili ne-
bezpečenstvo znečistenia vody z bodových zdrojov.

• Postrekovače čistite, aby ste zmenšili nebezpečenstvo zne-
čistenia, napríklad pri jeho servise.

• Riaďte sa pokynmi poradcu/dodávateľa o používaní čistia-
cich prostriedkov.

• Na čistenie vonkajších povrchov postrekovača používajte 
vysokotlakové zariadenia alebo odporúčané zariadenia. 
Musí sa zabezpečiť, aby sa znečistená čistiaca voda nedo-
stala do vodných útvarov.

Postrekovače skladujte na bezpečných miestach.
• Nepoužívané postrekovače sa musia bezpečne parkovať.
• Očistené postrekovače skladujte pod strechou, chránené 

pred dažďom na mrazom.

Zabezpečte dobrú údržbu postrekovača.
• Na postrekovači vykonávajte pravidelnú údržbu.
• Ak je to možné, nezriedené, ani zriedené POR by sa v po-

strekovači nemali nechávať.  
• Práce na údržbe by sa mali vykonávať opatrne, aby sa pre-

dišlo znečisteniu.
• V závislosti na konštrukcii postrekovača z neho môže po-

streková kvapalina pri údržbe unikať, napríklad pri otvorení 
filtrov. Únikom POR sa treba vyvarovať a ihneď sa musia za-
držať.

• Pri vykonávaní údržby používajte ochranný odev.
• Vo vnútri nádrží postrekovačov nevykonávanie opravy, 

pre tože je to práca pre špecialistu, vykonávaná za osobit-
ných preventívnych bezpečnostných opatrení.

SO ZVYŠKAMI POSTREKOVEJ KVAPALINY NAKLADAJTE 
SPRÁVNE.

•  Dostatočne rozriedené postrekové kvapaliny možno apli ko-
vať na posledne ošetrený pozemok. Na malej časti pozem-
ku možno vyčleniť malú, neošetrenú plochu na vystriekanie 
zriedeného technického zvyškového objemu.

• Ak sa z dôvodu poveternostných podmienok musí postre-
kovanie prerušiť, zistite si, ako dlho ostáva postreková kva-
palina stabilnou a môže sa aplikovať bez vytvorenia usa-
denín alebo upchania filtrov alebo hadíc.

• Postrekovače obsahujúce postrekovú kvapalinu treba za-
par kovať na bezpečnom a chránenom mieste.

• Nadmerné množstvá postrekovej kvapaliny možno krátko-
dobo skladovať v označených, zabezpečených kontajne-
roch; z bezpečnostných dôvodov sa poraďte s výrobcom/
poradcom.

NIKDY

Nezriedenú postrekovú kvapalinu NEVYPÚŠŤAJTE na 
zem.
• Prípadné zvyškové množstvá pozberajte s cieľom ich zneš-

kodnenia na hospodárskom dvore. Odporúčania sa medzi 
jednotlivými krajinami veľmi líšia. Príklad: Zneškodnenie 
zvyškov v Biobede/Biofiltri, zriedené množstvá rezíduí mô-
žu zostať alebo sa môžu rozptýliť na poli, ak sa postreková 
kvapalina rozriedi na 1 % až 2 %. 

Postrekovače nikdy nečistite v blízkosti povrchovej vody.
• Postrekovače čistite len na plochách bez napojenia na ka-

nalizáciu, podzemnú vodu alebo povrchovú vodu.
• Postrekovač čistite nad biologicky aktívnym povrchom ale-

bo na zabezpečenom mieste, určenom na umývanie a so 
zachytávaním znečistených kvapalín.

NAKLADANIE 
S ODPADOM  
A ZVYŠKAMI
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Nakladanie so zvyškami postrekovej kvapaliny
Biologický postup (biologické odbúranie)
V niektorých krajinách EÚ (GB, B, S) sú biologické postupy 
na zneškodňovanie zvyškov POR povolené (Biobed, Biofilter). 
Biofiltre/Biobed/Phytobac a iné systémy pracujú na princí-
pe mikrobiologického odbúravania POR v biologicky aktív-
nej hmote. Biofilter/Biobed sú naplnené organickou hmotou 
a naočkované mikroorganizmami z predtým ošetrených pôd. 
Znečistené kvapaliny sa aplikujú na tieto organické hmoty 
a prenikajú cez ne. Každoročne sa do Biofiltra/Biobedu pri-
dáva čerstvá organická hmota (napr. slama, rašelina) a po 6 
až 7 rokoch používania sa musí úplne vymeniť. Typicky sa 
významná časť vody aplikovanej do Biofiltra/Biobedu odpa-
rí a toto možno ďalej optimalizovať v spojení s kombináciou 
rastlín (dodatočné straty transpiráciou), takže zo systému 
neodchádza žiadna voda. Ďalšie informácie možno nájsť na 
stránke TOPPS: www.TOPPS-life.org / Remnant Management 
/ Bio-purification brochure. 

Biologické postupy majú svoje obmedzenia vtedy, keď mik-
robiologické odbúravanie nepracuje správne, napríklad pri 
medi alebo síre. 

V niektorých krajinách/oblastiach sa odporúča vypúšťanie 
zvyškov do hnojovice, čo je postup zase zakázaný v iných kra-
jinách; v anaeróbnych podmienkach hnojovice prebieha od-
búravanie POR pomaly. Preštudujte si aktuálne odporúčania.

Fyzikálno-chemické postupy
V niektorých krajinách sa používajú mobilné chemické sústa-
vy. Tieto pracujú na pohlcovaní zvyškov POR aktívnym uhlím. 
Aktívne uhlie sa po strate svojej pohlcovacej kapacity musí 
potom zneškodniť ako nebezpečný odpad. Na zlepšenie čis-
tiaceho účinku treba použiť ďalšie chemikálie.

Fyzikálne postupy
Znečistené kvapaliny sa zberajú do chráneného bazéna, aby 
sa odparila voda (napr. Heliosec, odparovacie vrecká Osmo-
film). Takéto systémy sú chránené proti vonkajším vplyvom, 
ako sú zrážky a bránia nepovolaným osobám a voľne žijúcim 
živočíchom poškodiť konštrukciu. Vysušené zvyšky po odpa-
rení vody sa pozberajú a zneškodnia ako nebezpečný odpad 
(spálením).

NAKLADANIE S ODPADOM A ZVYŠKAMI

Ak sa prijmú vyššie uvedené odporúčania, potom sa po po-
streku na hospodársky dvor vracia málo znečistenej kvapaliny. 
Z hľadiska zvyškov sú kritické príprava postrekovej kvapaliny, 
vyplachovanie obalov z POR a údržba postrekovača. Čistenie 
by sa nikdy nemalo vykonávať na spevnenej ploche, z ktorej 
sa nedá znečistená čistiaca voda pozberať. Ďalšími odpadmi 
spojenými s POR sú už len nepovolené – zakázané prípravky. 
Zneškodnenie týchto prípravkov vykonávajú špecializované 
spoločnosti, ktoré majú na Slovensku na to oprávnenie.

Informácie o spôsobe nakladanie s nimi možno dostať od vý-
robcov a dodávateľov POR a od orgánov životného prostre-
dia. 

Nálezy POR v povrchovej vode poukazujú na skutočnosť, že 
veľké množstvo z nich pochádza z prác na hospodárskom 
dvore. Musíme sa preto domnievať, že povedomie niektorých 
obslúh je nízke a že popisované BMP sa starostlivo nedodr-
žujú. V porovnaní s čistením postrekovača na poli môže byť 
pohodlnejšie čistiť ho na hospodárskom dvore a tiež staršie 
aplikačné zariadenia nie sú dostatočne plne vybavené na vy-
konávanie všetkých BMP, napríklad nádržami na čistú vodu. 
Okrem toho v niektorých krajinách nie sú odporúčania ako 
nakladať so zvyškami. V tých, v ktorých takéto odporúčania 
existujú, nie sú medzi krajinami zjednotené. 
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6.
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
A ZBYTKY

SE ZBYTKY POSTŘIKOVÉ KAPALINY NAKLÁDEJTE 
SPRÁVNĚ.

•  Dostatečně rozředěné postřikové kapaliny je možné ap-
likovat na  naposled ošetřený pozemek. Na  malé části 
pozemku je možné vyčlenit malou, neošetřenou plochu 
na vystříkání zředěného technického zbytkového objemu.

•  Pokud se z důvodu povětrnostních podmínek musí po-
střikování přerušit, zjistěte si, jak dlouho zůstává postři-
ková kapalina stabilní a může se aplikovat bez vytvoření 
usazenin anebo ucpání filtrů anebo hadic.

•  Postřikovače obsahující postřikovou kapalinu je potřeba 
zaparkovat na bezpečném a chráněném místě.

•  Nadměrné množství postřikové kapaliny je možné krát-
kodobě skladovat v označených, zabezpečených kontej-
nerech; z bezpečnostních důvodů se poraďte s výrob-
cem/ poradcem.

Nezředěnou postřik. kapalinu NEVYPOUŠTĚJTE na zem.
•  Případné zbytkové množství posbírejte s cílem zneškod-

nění na hospodářském dvoře. Doporučení se mezi jed-
notlivými zeměmi velmi liší. Příklad: Zneškodnění zbytků 
v  Biobedu/Biofiltru, zředěná množství reziduí mohou 
zůstat anebo se mohou rozptýlit na poli, pokud se po-
střiková kapalina rozředí na 1 % až 2 %.

Postřikovače nikdy nečistěte v blízkosti povrchové vody.
•  Postřikovače čistěte jen na plochách bez napojení na ka-

nalizaci, podzemní vodu anebo povrchovou vodu.
•  Postřikovač čistěte nad biologicky aktivním povrchem 

anebo na zabezpečeném místě určeném k umývání a se 
zachytáváním znečištěných kapalin.

Postřikovače čistěte
•  Při nedostatečném očištění vnitřních povrchů postřiko-

vače hrozí nebezpečí poškození následně ošetřené plo-
diny anebo nechtěných reziduí v plodině.

•  Postřikovač očistěte zevnitř i zvenku, abyste zmenšili ne-
bezpečí znečištění vody z bodových zdrojů.

•  Postřikovače čistěte, abyste zmenšili nebezpečí znečiš-
tění, například během jeho servisu.

•  Řiďte se pokyny poradce/dodavatele o používání čisti-
cích prostředků.

•  Na  čištění vnějších povrchů postřikovače používejte 
vysokotlaké zařízení anebo doporučené zařízení. Musí 
se zabezpečit, aby se znečištěná čisticí voda nedostala 
do vodních útvarů.

Postřikovače skladujte na bezpečných místech.
•  Nepoužívané postřikovače se musí bezpečně parkovat.
•  Očištěné postřikovače skladujte pod střechou, chráně-

né před deštěm a mrazem.

Zajistěte dobrou údržbu postřikovače.
•  Na postřikovači vykonávejte pravidelnou údržbu.
•  Pokud je to možné, nezředěné, ani zředěné POR by se 

v postřikovači neměly nechávat.
•  Práce na údržbě by se měly vykonávat opatrně, aby se 

předešlo znečištění.
•  V závislosti na konstrukci postřikovače z něho může po-

střiková kapalina při údržbě unikat, například během 
otevření filtrů. Úniku POR je nutné se vyvarovat a ihned 
se musí zadržet.

•  Během vykonávání údržby používejte ochranný oděv.
•  Uvnitř nádrží postřikovačů nevykonávejte opravy, proto-

že je to práce pro specialistu, vykonávaná za zvláštních 
preventivních bezpečnostních opatření.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A ZBYTKY

Pokud se přijmou výše uvedená doporučení, potom se 
po postřiku na hospodářský dvůr vrací jen málo znečiště-
né kapaliny. Z hlediska zbytků je kritická příprava postřiko-
vé kapaliny, vyplachování obalů z POR a údržba postřiko-
vače. Čištění by se nikdy nemělo vykonávat na zpevněné 
ploše, ze které se nedá znečištěná čisticí voda posbírat. 
Dalšími odpady spojenými s POR jsou již pouze nepovo-
lené – zakázané přípravky. Zneškodnění těchto přípravků 
vykonávají specializované společnosti, které mají v České 
republice oprávnění.

Informace o  způsobu nakládání s  nimi je možné získat 
od výrobců a dodavatelů POR a od orgánů životního pro-
středí.

Nálezy POR v povrchové vodě poukazují na  skutečnost, 
že velké množství z nich pochází z prací na hospodářském 
dvoře. Musíme se proto domnívat, že povědomí někte-
rých obsluh je nízké a že popisované BMP se pečlivě nedo-
držují. V porovnání s čištěním postřikovače na poli může 
být pohodlnější čistit ho na hospodářském dvoře a rovněž 
starší aplikační zařízení nejsou dostatečně plně vybaveny 
k  vykonávání všech BMP, například nádržemi na  čistou 
vodu. Mimo to v některých zemích nejsou doporučení, jak 
zacházet se zbytky zpracovány. V těch, ve kterých taková 
doporučení existují, nejsou mezi státy sjednoceny.

Nakládání se zbytky postřikové kapaliny
Biologický postup (biologické odbourání)

V některých zemích EU (GB, B, S) jsou biologické postupy 
ke zneškodňování zbytků POR povoleny (Biobed, Biofiltr). 
Biofiltry/Biobed/Phytobac a  jiné systémy pracují na prin-
cipu mikrobiologického odbourávání POR v  biologicky 
aktivní hmotě. Biofiltr/Biobed jsou naplněny organickou 
hmotou a naočkovány mikroorganismy z již předtím ošet-
řených půd. Znečištěné kapaliny se aplikují na tyto organic-
ké hmoty a pronikají přes ně. Každoročně se do Biofiltru/
Biobedu přidává čerstvá organická hmota (např. sláma, ra-
šelina) a po 6 až 7 letech používání se musí úplně vyměnit. 

Typicky se významná část vody aplikované do  Biofiltru/
Biobedu odpaří, což je možné dále optimalizovat ve spo-
jení s kombinací rostlin (dodatečné ztráty transpirací), tak-
že ze systému neodchází žádná voda. Další informace je 
možné najít na stránce TOPPS: www.TOPPS-life.org/Rem-
nant Management/Bio-purification brochure.

Biologické postupy mají svá omezení tehdy, když mik-
robiologické odbourávání nepracuje správně, například 
u mědi anebo síry.

V některých zemích/oblastech se doporučuje vypouštění 
zbytků do kejdy, což je postup zase zakázaný v jiných ze-
mích; v anaerobních podmínkách kejdy probíhá odbourá-
vání POR pomalu. Prostudujte si aktuální doporučení.

Fyzikálně-chemické postupy
V některých zemích se používají mobilní chemické sousta-
vy. Ty pracují na pohlcování zbytků POR aktívním uhlím. 
Aktivní uhlí se po ztrátě své pohlcovací kapacity musí poté 
zneškodnit jako nebezpečný odpad. Ke zlepšení čistícího 
účinku je třeba použít další chemikálie.

Fyzikální postupy
Znečištěné kapaliny se sbírají do chráněného bazénu, aby 
se odpařila voda (např. Heliosec, odpařovací sáčky Osmo-
film). Takové systémy jsou chráněny proti vnějším vlivům, 
jako jsou srážky a  brání nepovolaným osobám a  volně 
žijícím živočichům poškodit konstrukci. Vysušené zbytky 
po odpaření vody se posbírají a zneškodní jako nebezpeč-
ný odpad (spálením).

NIKDY

VŽDY
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Riaďte sa pokynmi pre nakladanie s obalmi z POR.
• Sledujte požiadavky a využívajte „Pilotný projekt Sloven

skej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázd
nymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín.“  

• Prázdne obaly z POR uchovávajte v bezpečne uzamknu
tých priestoroch a zabezpečte, aby z nich nevytekala žiad
na zvyšná kvapalina.

• POR, ani obaly z nich nikdy nespaľujte, ani ich nezahrabá
vajte.

Dodržuje pokyny na nakladanie s obalmi z POR.
• Využite na zber obalov iba subjekty, ktoré majú oprávne

nie nakladať s prázdnymi obalmi.
• Prázdne obaly z POR uchovávajte v bezpečne uzamknu

tých priestoroch a zabezpečte, aby z nich nevytekala žiad
na zvyšná kvapalina.

• POR, ani obaly z nich nikdy nespaľujte, ani ich nezahrabá
vajte.

Zastarané POR skladujte bezpečne. 
• Zastarané POR sa musia skladovať na určenom mieste 

a musia sa ako také aj označiť.
• Takéto POR je treba spáliť v spaľovni určenej na zneškod

nenie nebezpečného odpadu.

Nechajte poverenú spoločnosť na likvidáciu odpadu, aby 
zastarané POR odobrala a zneškodnila.
• Zariaďte odber zastaraných POR poverenou spoločnosťou 

na zneškodnenie odpadu. 
• POR určené na odber musia byť vo svojich pôvodných 

oba loch s neporušenými etiketami. 
• Ak už nejaký POR nepotrebujete tak, ako ste plánovali, 

vráťte ho svojmu dodávateľovi.

Zvyšky zriedených POR zberajte a  riaďte sa miestnymi 
predpismi a odporúčaniami.
• Vždy zabezpečte, aby sa zriedené POR nedostali prostred

níctvom odpadovej vody do povrchových vôd.
• Malé nebezpečenstvo znečistenia vody hrozí vtedy, keď sa 

zvyšná postreková kvapalina vystrieka na ošetrený poze
mok alebo vhodným postupom zneškodní.

 
Dodržujte predpisy o používaní POR.
• Zistite si, či sú POR povolené na používanie, či sú autorizo

vané.
• Veďte si zoznam skladovaných POR.
• Už nepovolené POR sa musia zo skladu odstrániť a us cho

vať bezpečným a zákonným spôsobom.
• Následne takéto POR treba zneškodniť spálením a to sub

jektom, ktorý má v SR na to povolenie orgánov štátnej 
správy.
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Dodržuje pokyny pro nakládání s obaly od POR.
•  Využijte na sběr obalů pouze subjekty, které mají opráv-

nění nakládat s prázdnými obaly.
•  Prázdné obaly z POR uchovávejte v bezpečně uzamče-

ných prostorech a zajistěte, aby z nich nevytékala žádná 
zbytková kapalina.

•  POR, ani jejich obaly, nikdy nespalujte, ani je nezahra-
bávejte.

Prošlé/staré POR skladujte bezpečně.
•  Staré POR se musí skladovat na určeném místě a musí se 

jako takové také označit.
•  Takové POR je potřeba spálit ve spalovně určené ke zne-

škodnění nebezpečného odpadu.

Nechte pověřenou společnost k likvidaci odpadu, 
aby zastaralé POR odebrala a zneškodnila.
•  Zařiďte odběr starých POR pověřenou společností 

ke zneškodnění odpadu.
•  POR určené k odběru musí být ve svých původních oba-

lech s neporušenými etiketami.
•  pokud už nějaký POR nepotřebujete tak, jak jste pláno-

vali, vraťte ho svému dodavateli.

Zbytky zředěných POR sbírejte a řiďte se místními 
předpisy a doporučeními.
•  Vždy zajistěte, aby se zředěné POR nedostaly prostřed-

nictvím odpadní vody do povrchových vod.
•  Malé nebezpečí znečištění vody hrozí tehdy, když se 

zbytková postřiková kapalina vystříká na ošetřený poze-
mek anebo vhodným postupem zneškodní.

Dodržujte předpisy ohledně používání POR.
•  Zjistěte si, zda jsou POR povoleny k používání, zda jsou 

autorizovány.
•  Veďte si seznam skladovaných POR.
•  Již nepovolené POR se musí ze skladu odstranit a uscho-

vat bezpečným a zákonným způsobem.
•  Následně je takové POR potřeba zneškodnit spálením 

a to subjektem, který má v České republice povolení or-
gánů státní správy.

 

Řiďte se pokyny pro zacházení s obaly od POR.
•  Sledujte požadavky 
•  Prázdné obaly z POR uchovávejte v bezpečně uzamče  

ných prostorech a zajistěte, aby z nich nevytékala žádná 
zbytková kapalina.

•  POR, ani jejich obaly, nikdy nespalujte, ani nezahrabá  
vejte.

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)

Foto: Ing. Jozef Kotleba (SAOR)
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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