S C A PA

DE AMBALAJE!

UN MEDIU MAI CURAT ÎNCEPE CU TINE!
ÎNCEPE CU SCAPA!
COLECTEAZĂ ȘI RECICLEAZĂ CU SCAPA!

Ce este SCAPA?
SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM

este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje
din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP)
importate sau produse în România de către companiile care susţin sistemul.
Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din Plastic, Metal,
Hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul „SCAPA
de ambalaje!”

aiprom.ro/proiecte/scapa
#SCAPA10Ani

Obiective SCAPA
Obiectivul principal al SCAPA este de a identifica cele mai bune tehnici și practici
pentru colectarea și recuperarea eficientă a deșeurilor agricole din materiale
plastice. În acest fel, SCAPA urmărește să deplaseze gestionarea deșeurilor către
nivelul superior al prevenirii, reutilizării și reciclării.

Contextul legislativ pentru gestionarea ambalajelor PPP
Reprezentanții SCAPA vor emite documente justificative pentru preluarea
deșeurilor nepericuloase, clasificate de către generatori cu codul 15.01.01 pentru
hârtie și carton, 15.01.02 pentru plastic și 15.01.04 pentru metal, conform HG
856/2002.
Conform OUG referitoare la comercializarea PPP (OUG 41/22.08.2007), utilizatorii
de pesticide au obligația de a efectua tripla clătire a ambalajelor imediat după
utilizarea produsului și de a returna aceste ambalaje la furnizorii produselor.

În ce condiții sunt preluate ambalajele de către reprezentanții
SCAPA?
• preia gratuit de la utilizatori ambalajele de plastic și metal decontaminate
prin tripla clătire, golite de conținut, uscate, curate, atent păstrate și care
au capacele separate;
• preia gratuit ambalajele de hârtie, sacii și cutiile curățate și compactate;
• asigură preluarea cantităților mai mari de 30 mc direct de la ferme;
• preia ambalajele numai în baza inspectării efectuate de reprezentanții
companiei ECOREC RECYCLING (operator al sistemului).

Când sunt preluate ambalajele de către reprezentanții SCAPA?
SCAPA preia ambalajele 365 zile pe an, direct de la ferme sau Centrele de
Colectare pentru fermierii care utilizează PPP ale membrilor SCAPA.
Pentru ceilalți fermieri, SCAPA preia ambalajele în două campanii de colectare,
de la orice generator, în lunile Mai – Iunie și Octombrie – Noiembrie, câte 2 zile la
fiecare dintre Centrele de Colectare selectate.

IMPORTANT!

NERESPECTAREA CONDIȚIILOR DE PRELUARE
VA DUCE LA NEACCEPTAREA AMBALAJELOR!
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T R I P L A
C L ĂT I R E
Ce este tripla clătire?
Tripla clătire este procedura prin care ambalajele produselor de protecție a
plantelor sunt decontaminate. Un ambalaj clătit reprezintă un pericol mai mic
pentru oameni și mediu.

Cum se realizează tripla clătire?
Există 3 pași pe care fermierii trebuie să îi respecte în vederea decontaminării
corecte a ambalajelor pesticidelor.

Când se realizează tripla clătire?
Se utilizează întreaga cantitate din produsul achiziționat, se folosește cantitatea
necesară pentru tratarea culturilor, iar în momentul în care ambalajul se golește,
se efectuează tripla clătire. În urma realizării acestui procedeu, SCAPA asigură
colectarea gratuită a ambalajelor.
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CLĂTEȘTE DE TREI ORI
FIECARE AMBALAJ DE PLASTIC GOLIT DE CONȚINUT:

x2
Umple cu apă
¼ din volumul
ambalajului golit
și scurs
în prealabil;

Înșurubează
capacul și agită
ambalajul de
câteva ori;

2

Pune apa
de clătire în
rezervorul
echipamentului
de stropit;

Repetă aceeași
operațiune
de încă două ori
și verifică golirea
ambalajului.

3

SEPARĂ CAPACUL DE AMBALAJ ÎN
VEDEREA PRELUĂRII

PREDĂ AMBALAJELE LA

CENTRELE DE COLECTARE SCAPA

Puteți obține informații suplimentare referitoare la lista centrelor de colectare, programul campaniilor și
condițiile de colectare pe site-ul www.aiprom.ro sau printr-un apel gratuit la numărul de telefon 0800 800 211.

10 ani

aniversam

de când AIPROM te

SCAPA de AMBALAJELE

Info & Program SCAPA

TelVerde 0800.800.211 apel gratuit
scapa@ecorecrecycling.ro

www.aiprom.ro/proiecte/scapa

