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إن النفايات العضوية
تحب صندوق
النفايات العضوية.

صندوق النفايات العضوية يف الصيف

تجذب النفايات العضوية يف الصيف الذباب بشكل متزايد .كام أنها
قد تبدأ يف التخمر بفعل الحرارة .مام يسبب رائحة كريهة وقد ميكن
تكون دود الريقات.

وميكنك أن تفعل ذلك:
• بوضع الصندوق يف الظل.
• بوضع النفايات يف صندوق املهمالت مع تغطيتها بطبقات
من فروع شجر جافة والصخور املسحوقة أو من الحجر
الجريي .مام قد يسبب إمتصاص الرطوبة ويقينا من تصاعد
الروائح الكريهة ودود الريقات.

صندوق النفايات العضوية يف الشتاء

برجاء عدم تلويث النفايات العضوية!

ال تلقى العلب ،واألغطية وغيرها من األشياء غير العضوية في سلة
المهمالت العضوية! يجب فرز هذه "الشوائب" فالنفايات العضوية
الملوثة بشدة غير قابلة لالستخدام .ويجب التخلص منها كالنفايات
المنزلية .وذلك يؤدي إلرتفاع التكاليف!

وهكذا تنجح حاويات النفايات العضوية:

تكون النفايات غالبا رطبة جدا ً وهي غالبا تتجمد يف الشتاء بالصندوق.

• توضع نفايات المطبخ في ورقة أو أكياس ورقية ثم
توضع هكذا في صندوق القمامة!
• يجب تزويد صندوق القمامة وخاصة قاع الصندوق بورق مجالت.
• يجب من وقت آلخر غسل الصندوق وتنظيف حافته
وإعداده في ميعاد أخذ الصندوق للتخلص من النفايات.

لو تجمدت النفايات العضوية بالفعل يف الصندوق؟ فيجب إزالة
النفايات من جدار الصندوق وقاعه مبجراف.

ونود تفريغها حتى لو كانت غير ممتلئة تماماً.

وميكنك أن تفعل ذلك:
• بوضع صندوق النفايات العضوية مبكان يحميه من التجمد.
• بعدم وضع ورق األشجار الرطب بالصندوق.
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ما يجب القيام به للنفايات العضوية؟
برجاء وضعها بحاويات النفايات العضوية!

تتكون يوميا بالمنزل نفايات عضوية من على سبيل المثال قشر
البطاطس والفواكه والبيض وبقايا الشاي والقهوة.وهكذا تتجمع كمية
كبيرة منها فحوالي ثلث النفايات المنزلية هي نفايات عضوية.

ماذا ال يدخل بصندوق النفايات العضوية :ال.

• العبوات واألغلفة من البالستيك واأللومنيوم والزجاج
• الرقائق الشفافة والعلب
• حفاظات األطفال والمواد الصحية وأكياس
المكنسة الكهريائية
• زيوت الطعام والدهون
• الرماد وفحم الشواء وأعقاب السجائر
• األدوية
• المنسوجات والجلود
• ما بالصرف الصحي وجثث الحيوانات
• السلك وعلى سبيل المثال سلك ربط الزهور
• مخلفات البناء
• الخشب المعالج
(مثالً المعالج كيميائيا أو المطلي)
• نفايات خاصة مثل الزيت المستعمل والدهان
والكيماويات ووسائل التنظيف

ماذا يدخل بصندوق النفايات العضوية نعم!

نفايات المطبخ وبقايا األطعمة:
• البقايا مثل الفاكهة (أيضا فواكه المناطق الحارة) والخضروات والخبز
• القشر مثل قشر البيض والبطاطس والبندق
• بقايا القهوة ومرشحات القهوة وبقايا الشاي وأكياسه الصغيرة

يصلح صندوق القمامة البني للنفايات العضوية.فقط .وال
يصلح للنفايات األخرى .لماذا؟ فالنفايات العضوية فقط يمكن
تحويلها إلى سماد.

أي أن النفايات العضوية هي سماد نباتي.
ويتم ذلك هكذا:

الكميات الصغيرة:
• بقايا األطعمة
• نفايات اللحم والسمك (العظم والشوك)
• مناديل الورق والمناديل ومناشف المطبخ الورقية
• الريش والشعر
•القمامة العضوية وعلى سبيل المثال الحشيش
المجفف والقش ونشارة الخشب
النفايات الخضراء ونفايات الحديقة:
• بقايا األشجار واألسوار وورق الشجر
• النجيل واألعشاب
• الزهور الذابلة ونبات اإلصيص
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نفايات الحدائق – ماذا نفعل بها؟

نحن نجمع بقايا األشجار واألعشاب مرتان في السنة ويمكننا إعدادها
بالشارع في مواعيد أخذ النفايات وسنقوم بنشر تلك المواعيد بالجرائد
اليومية وبتقويم نقل النفايات وباإلنترنت.
www.technische-betriebe-rheine.de
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نقوم نحن مؤسسة راينا الفنية بتفريغ صندوقكم
بالنفايات العضوية.
نقوم بنقل جميع النفايات العضوية المتجمعة إلى
وحدة السماد النباتي .حيث يتم فيها تحلل النفايات بفعل
البكتيريا والكائنات الدقيقة.
والنتيجة هي التكون التدريجي لتربة غنية بالعناصر المفيدة
للتربة والمسماة أيضا السماد النباتي.
إعادة استخدام السماد النباتي بإعتباره تربة الحديقة الغنية
بالعناصر المفيدة للتربة.

