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Maaletoojad:

• Teavad ja täidavad oma kohustusi

• Kokkukogumise tingimused näeb ette seadus ja jäätmekäitlejad

• Kordineeritud tagastus- esimesena võta ühendust maaletoojaga

Süsteemi toimiseks on oluline kõigi panus!



Põllumajandusplasti käitlemise variandid

Põllumajandusplast

Ringlusse võtmine
Pesemine ja

ümbersulatamine
Uus plastik

Energia
taaskasutamine

Põletamine
koostootmisjaamas

Elekter ja soojus

Kõrvaldamine
Ladestamine

prügilasse

100% taaskasutatav
materjal läheb

raisku



Uueks plastikuks töötlemise eeldused

• Materjal peab olema puhastatud
• Kõige lihtsam on plasti puhastada kohe peale kasutamist

• Koos võõristega seisnud materjali on hiljem väga raske puhastada mistõttu võib see lõpetada
prügilas

• Materjali peab koguma nii, et see ei saaks hiljem kokku pori ja sademetega

• Materjal ei tohi sisaldada kive!
• Need lõhuvad plastiku ümbertöötlemise masinad

• Materjal peab olema liigiti sorteeritud
• Plastik tuleb koguda samade liikide kaupa nagu ta enne kasutamist oli

• Mitut materjali koos ümber sulatades tuleb madalama kvaliteediga hübriidplastik millega
pole midagi peale hakata



Kuidas koguda materjali, et see jääks puhtaks ja kuivaks?

• Koos vee ja poriga materjali üle andes maksad vee ja pinnase eest kile
tonnihinda!

• Big bag kotid – kata kott vihmakindla materjaliga

• Spetsiaalsed kogumisnõud / konteinerid



Aunakile pakkimine



Must materjal 1

Võrk segamini kilega, suured
pinnase tükid.

Taimede / silo jäägid. Materjal on omavahel sõlmes ja kile
vahel on suured pinnase tükid.



Must materjal 2

Kile on seisnud vihma käes ja kihtide vahele on 
vesi sadanud. Kilet ära andes maksad kile hinda
vee eest!

Kile on kogudes olnud puhas
aga hiljem on seda hoitud nii,
et peale laadides on koormasse kaasa tulnud mulda ja heina –
selline materjal tuleb samuti kõik kile-kile haaval läbi sorteerida.



Puhastatud materjal

Kile ise on puhtaks klopitud.
Eri värvi, kuid ühte liiki materjal 
(pallikile).

Kasutatud kile ei saagi olla sama
puhas nagu uus KUID on võimalik
suured tükid maha
pühkida/kloppida

Kohe peale eemaldamist puhtaks klopitud
kile, mis ei ole ka hiljem poriseks saanud 
– sellest saab uus plastik!



• Hea põllumees,

kui soovid põllumajandusplasti tagastada,

ole hea võta esimesena ühendust maaletoojaga!
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