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10 bani – atât vor costa pungile biodegradabile compostabile de la
raioanele de fructe și legume din hypermarketurile Kaufland. Este un
demers prin care retailerul vrea să contribuie la reducerea poluării.
„Începând de la 1 octombrie 2019, Kaufland lansează pentru prima dată
un demers prin care își propune să schimbe un puternic obicei
înrădăcinat în rândul tuturor clienților: risipa pungilor de unică folosință.
Ne propunem să schimbăm obiceiurile de consum care dăunează
mediului”, spune Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs
Kaufland România.
25 de milioane de tone de deșeuri de plastic sunt produse în Europa
anual. Doar 30% din această cantitate este colectată pentru reciclare.
Potrivit unui studiu Nielsen, producem mai mult plastic decât greutatea
cumulată a umanității. Adică 322 de milioane de tone de plastic față de
316 milioane de tone cât cântărește umanitatea.
,,Fiind oferite în mod gratuit atâta timp, ne-am consolidat obiceiul de a
considera pungile de unică folosință fără valoare și de aceea să le
folosim excesiv, să le irosim, fără să ne gândim că ele au un impact de
mediu. Generăm foarte multe deșeuri și este timpul să ne schimbăm
obiceiurile la cumpărături. Dacă nu schimbăm modul în care plasticul
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este produs și folosit, în 2050 oceanele vor conține mai mult plastic
decât pește”, completează Valer Hancaș.
Un european generează în medie 31 de kilograme de deșeu de ambalaj
de plastic și folosește 200 de pungi de unică folosință într-un an. Doar
una dintre acestea ajunge să fie reciclată la nivel european. Iar plasticul
de unică folosință poluează cel mai mult. O sută de miliarde de pungi de
plastic sunt folosite anual în UE. În medie, o pungă pe care o luăm de la
raionul de fructe și legume este folosită doar 12 minute, apoi ajunge la
coșul de gunoi. Potrivit studiului Kaufland, 8 din 10 respondenți folosesc
pungi din plastic pentru cântărirea fructelor și legumelor și doar 7%
declară că nu folosesc pungi deloc.
Pe lângă pungile biodegradabile, Kaufland România a listat și o
alternativă specială pentru clienți: săculeți reutilizabili pentru cântărirea
produselor de la raionul legume-fructe. Estimările arată că prin
introducerea acestor măsuri în magazine, cantitatea de plastic de unică
folosință, nereciclabil, este redusă cu 40 de tone de ambalaje/lună.
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