Bio – Kazani gjatë verës
Bio – Kazanët gjatë verës tërheqin miza më tepër.
Përveç kësaj për shkak të nxehtësisë këto fillojnë të
fermentohen. Kjo kundërmon dhe kështu mund të
zhvillohen krimbat.

Ju lutemi mos i ndotni mbeturinat
biologjike!
Kanaqet, kapakët dhe gjërat tjera jo biologjike mos i
hidhni kurrsesi në kazanin për mbetje biologjike! Këto
,,materiale penguese’’ duhet të mënjanohen. Mbeturinat biologjike të ndotura shumë janë të padobishme.
Këto duhet të eliminohen si mbeturinat e zakonshme
shtëpiake. Kjo shkakton shpenzime të larta!

Kundër kësaj Ju mundë të veproni kështu:
• Kazanin vendoseni nën hije.
• Mbeturinat në kazan i mbuloni me një shtresë të
degëve të thara, pluhur gurësh apo me gëlqere.
Këto e absorbojnë lagështinë dhe evitojnë zhvillimin
e kundërmimit dhe të krimbave.

Kështu funksionon me Bio –Kazanin:

Bio – Kazani gjatë dimrit

•M
 beturinat e kuzhinës së pari mbështjellën në
letër apo qese letre dhe atëherë hidhen në kazan!
• Kazani – para së gjithash fundi i tij – të shtrohet
me letër gazetash.
• Kazani të lahet kohë pas kohe dhe skajet e tij
të pastrohen.
• Bio-Kazani të vendoset i gatshëm para secilit
termin të zbrazjes së tij!

Mbeturinat biologjike kryesisht janë të lagështa. Për
këtë arsye ato shpesh gjatë dimrit ngrihen në kazan.

Ne i zbrazim ata me dëshirë edhe atëherë kur ata nuk
janë të mbushur plot.

Kundër kësaj Ju mundë të veproni kështu:
• Bio – Kazanin e vendosni në një vend të
mbrojtur nga acari.
• Mos hidhni gjethe të lagështa në kazan.
Mbeturinat biologjike në kazan tani më janë ngrirë?
Atëherë, me lopatë i shkëputni mbeturinat biologjike
nga muret dhe fundi i kazanit.
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Ku ta hedhim mbeturinën biologjike?
Ju lutem në Bio-Kazan!
Në amvisëri çdo ditë bëhen mbeturine biologjike.
Mbetje të patateve, pemëve dhe lëvozhgave të vezëve,
si dhe mbeturinave të çajit dhe kafesë si për shembull.
Kështu mblidhet një sasi e konsiderueshme: rreth
një e treta e mbeturinave të një amvisërie janë
mbeturina biologjike.
Kazani ngjyrë kafe është VETËM për mbeturina biologjike. Jo për mbeturina tjera. Pse? Mbeturinat biologjike
– dhe vetëm ato – mund të shndërrohen në komposto.

Nga mbeturinat biologjike krijohet
dheu komposto.
Dhe kjo funksionon kështu:
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Në Bio-Kazan:

PO!

Mbeturinat nga kuzhina dhe ato të ushqimeve:
• Mbetjet si p.  sh. nga pemët (pemët jugore
gjithashtu), perimet, buka
• Lëvozhgat si p.  sh. të vezëve, patateve, arrave
• Fundërrina dhe filtër kafeje, fundërrina dhe filtër çaji

materie ushqyese, i quajture edhe komposto.
4 Ky komposto shfrytëzohet si dhe i pasur me

materie ushqyese në kopshte.

•F
 oliet dhe kanaqet
•P
 elenat, artikuj higjienikë, qese të
aspiratorëve elektrik.
•V
 ajra dhe yndyra ushqimi

• Mbetje mishi dhe peshku (Eshtër dhe hala peshku)

•M
 edikamente

• Facoletë letre dhe servieta, letër kuzhine

•T
 ekstile dhe lëkurë

• Lëpendra dhe qime

•F
 ekale, kërma shtazësh

• Hedhurina organike p.  sh. sanë, kashtë, byk

•T
 el, p.  sh. tel për lidhje të luleve

Mbeturinë e gjelbër dhe e kopshtit:
• Degë të pemëve dhe të gardhit, fleta

• Lule të vyshkura vazoje dhe të mbjella

2 Mbeturinat e mbledhura biologjike i dërgojmë në

3 Dhe kështu ngadalë krijohet një dhe i pasur me

•P
 aketimet prej plastike, alumini, xhami

•H
 i, thëngjill skare dhe bishtat e
cigareve

kazanët Tuaj të mbeturinave biologjike.
stabiliment për kompostim. Atje, bakteret dhe
qeniet e imëta i zbërthejnë mbeturinat.

JO.

Sasi të vogla:
• Mbetje ushqimi

• Barë i prerë dhe barishte
1 Ne, Technischen Betriebe Rheine, i zbrazim

Në Bio-Kazan:

Mbeturinat e gjelbra – Ku të hidhen ato?
Dy herë në vit ne mbledhim prerje të drunjtëve dhe të
shkurreve. Këto Ju mund të i vendosni në rrugë në datën e
terminit të caktuar për marrje. Këta terminë ne i shpallim në
gazeta ditore, në kalendarë të terminëve për mbledhje dhe
në internet: www.technische-betriebe-rheine.de

•M
 betje ndërtimtarie
•D
 ru të përpunuar (p.  sh të impregnuar,
laminuar)
•M
 beturina të veçanta si vajë i vjetër,
ngjyra, kimike, materiale suvatimi

