معلومات هامة حول استخدام صناديق المخلّفات العضوية

لماذا يتم استخدام صناديق المخلفات العضوية؟
يلزم على مدينة ريغنسبورغ ،بموجب قانون االقتصاد التداولي ،تجميع جميع النفايات العضوية بعد فصلها .ولتحقيق هذا اإللزام ،تقوم
المدينة باستخدام صناديق المخلّفات العضوية .حيث تستخدم المدينة هذه الصناديق الجديدة لتجميع بقايا المواد الغذائية ومخلّفات
المطابخ من المنازل.
ّ
قص الحشائش ،أو نفايات الحدائق بعد ذلك إلى مراكز تجميع النفايات الخضراء.
ثم تؤخذ النفايات الخضراء ،أو مخلفات ّ
ويتم توليد الطاقة (الغاز الحيوي) من خالل تجميع بقايا المواد الغذائية ومخلّفات المطابخ بعد فصلها ،ثم تُستخلص منها المواد ال ُمغذية
تحول الطاقة ،ولذلك فإن له فائدة بيئية.
للنباتات .ويقلل ذلك من اإلضرار بالبيئة ،فضالً عن إسهامه بشكل هام في ّ
كيف يتم تنظيم تجميع المخلّفات العضوية؟
بدايةً من شهر أكتوبر لعام  ،2017سيتم جمع النفايات العضوية من خالل نظام تجميع ،وذلك ألسباب متعلقة بالمساحة والتكاليف.
لترا .ويجب أن
حيث سيتم تجهيز  2100موقعًا بحد أقصى ،في األماكن العامة والمج ّمعات السكنية ،بحاويات بنيّة اللون سعتها ً 240
يتم جلب النفايات العضوية إلى الحاويات .وتتم معالجة محتوى صناديق المخلّفات العضوية في أنظمة التخمير لتحويلها إلى غاز
حيوي ،ثم يتم تسميد مخلّفات التخمير بعد ذلك.
التفريغ  +التنظيف
تتولّى خدمة جمع النفايات بمدينة ريغنسبورغ تفريغ صناديق المخلّفات العضوية بشكل أسبوعي .وال توجد خدمة كاملة لصناديق
المخلفات في المج ّمعات السكنية :حيث يجب أن تتمكن شاحنة جمع النفايات من الوصول إليها ،أو أن يتم تجهيزها لها .كما تقوم مدينة
ريغنسبورغ بتنظيف صناديق القمامة حتى ثالث مرات سنويًا.
االستخدام
تتكون من دلو بغطاء سعته  7لترات وأكياس بالستيكية قابلة للتحلل
يتم توزيع "أطقم المبتدئين" ،بهدف تسهيل جمع النفايات .وهي ّ
البيولوجي لجمع النفايات العضوية في المنزل ونقل صناديق المخلّفات العضوية .لذلك يجب وضع بقايا المواد الغذائية ومخلّفات
المطابخ في أكياس بالستيكية أو ورقية سمادية ،أو أن يتم لفّها في ورق الجرائد .وبذلك يحتفظ صندوق النفايات بنظافته .ويجب أن
توجد العالمات التالية على األكياس القابلة للتحلل البيولوجي  -سوا ًء كانت مصنوعة من البالستيك أو الورق:

يتم تجميع النفايات التالية
من الثالجة

من الصحون واألواني

أثناء الطهي

 األطعمةالفاسدة
والمتعفّنة

سبة
 -دهون الطهي المتر ّ

 بقايا اللحوم والسجقوالعظام
(مطهية)

 منتجات األلبانالفاسدة

 قشور الخضرواتوالفاكهة

 رواسب القهوةوأكياس الشاي

 الخضروات الذابلةأو المتعفّنة

 -قشر البيض

 بقايا الطعامالمطهيّة وغير المطهيّة

 األطعمةمنتهية الصالحية
بعد فتح عبواتها

 -ورق المطبخ

 -بقايا الخبز والمعجنات

 بقايااللحوم والعظام
المطه ّية فقط
األشياء التي ال توضع في صناديق المخلّفات العضوية
 Xاللحوم النيئة

 Xأعقاب السجائر

 Xرماد فحم الشواء

 Xالحفّاضات

 Xأكياس المكنسة الكهربائية

 Xنفايات التعليب والتغليف

 Xفضالت الكالب والقطط

 Xالخشب المعالج

 Xمخلّفات قص الحشائش

 Xرماد الخشب

 Xالنفايات الخضراء

 Xالمتبقي من النفايات

تسميد الحدائق  +المخلّفات الخضراء
كما هو الحال في السابق ،يتم تجميع المخلّفات الخضراء في مراكز تجميع المخلّفات الخضراء
ونقلها إلى أحد مصانع األسمدة .كما يمكنكم القيام بالتسميد في حديقتكم الخاصة أيضًا.
إال أنه هناك الكثير من بقايا المواد الغذائية ومخلّفات المطابخ التي ال تناسب
ّ
تسميد الحدائق .لذلك يُعد تجميع بقايا المواد الغذائية ومخلّفات المطابخ في صناديق المخلفات العضوية
خطوة تكميلية لعملية التسميد الخاصة بكم.
المزيد من األسئلة
مصلحة شؤون البيئة ،المركز االستشاري للنفايات
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