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Põllumajandusplast
 Jäätmeseaduse § 25 lg2:

Põllumajandusplast on probleemtoode.

Põllumajandusplast – põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, 
kattevõrk ja plastnöör.

Vabariigi Valitsuse määrusega (nr. 30)

§ 5. Maaletooja (Tootja) kohustus on tagasi võtta või korraldada enda poolt turule lastud 
põllumajandusplasti tagasivõtmine ja taaskasutamine, kuid mitte rohkem kui on tema poolt 
eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass.

Tootja on kohustatud koguma kalendriaasta jooksul põllumajandusplasti jäätmeid vähemalt 
70% ulatuses eelmisel kalendriaastal turule lastud põllumajandusplasti massist.

§ 6. Tootja on kohustatud kõik kogutud põllumajandusplasti jäätmed taaskasutama, 
sealhulgas tuleb vähemalt 50% kogutud jäätmetest ringlusse võtta.



Põllumajandusplasti kogumine
Põllumajandusplasti puhtus üleandmisel

 Põllumajandusplasti koorem ei tohi sisalda muid jäätmeid (sh muid 
probleemtooteid, ohtlikke jäätmeid), kui eelpool kirjeldatud.

 Põllumajandusplasti puhtust hinnatakse vastuvõtmisel – võõriste maht 
arvestatakse põllumajandusplastist eraldi. 

 Jälgida, et põllumajandusplasti sisse ei jää sinna mittekuuluvat materjali 
(sõnnik, rehve jm).

 Võõriste kulu põllumehele ei kompenseerita.
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Põllumajandusplasti kogumine
 Kuidas koguda põllumajandusplasti?

Põllumajandusplastide kogumine toimub kliendi asukohas.

Põllumajandusplastid tuleb enne üleandmist sorteerida eraldi materjalide 
liikide põhiselt järgmiselt: 

▪ silokile ▪ võrk ▪ aunakile ▪ pallinöör ▪ kanistrid ▪ muud materjalid

* see on eelduseks, et ka koorma laadimine saab toimuda liikide kaupa.

 Koorem võib sisaldada erinevaid liike, kuid laetud peab olema materjal  
mitte segamini.
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Põllumajandusplasti kogumine

 Põllumajandusplasti võib koguda bigbagidesse.

 Eraldi peab olema silokile, aunakile.

 Kanistrid - peavad olema kuivad, kemikaalidest puhtad ning korgid tuleb
maha keerata.

 Eelneval kokkuleppel saab ära anda ka muid jäätmeid.



Põllumajandusplasti käitlemine ja 
hinnastus tulevikus

 Põllumajandusplasti ümbertöödeldavus on muutunud keerulisemaks, st ka 
vastuvõtt on raskendatud.

 Alates 2022. aasta muutuvad Paikre vastuvõtutingimused roosale, sinisele
ja mustale kilele.

 Põllumajandusplasti vastuvõtu hinna muutus tuleb 2021.aasta algul 10%.



Kuidas luua materjali käitluseks 
paremad väljavaated?

Eesmärk soodustada põllumajandusplasti taaskasutust.

Ümbertöötleja jaoks peavad olema loodud eeldused materjali käitlusel, et oleks 
huvi materjaliga tegeleda.

 Koguda jäätmed liigiti

 Jäätmed ladustada ilma võõristeta

 Kasuta materjali (kile), mida võimalik suunata taaskasutusse
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