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 مواد غذایی و زباله های باغ خود
را به مکانی بهرت ارسال کنید

 سطل سبز برای مواد غذایی و

ارگانیک های باغ



چرا به سطل سبز احتیاج داریم؟

 به طور متوسط ، بیش از نیمی از محتویات زباله قرمز شام مواد غذایی و ارگانیک های باغ است. دفن زباله باید آخرین

 گزینه برای دفع زباله باشد. نه تنها هزینه بسیار گران است ، بلکه دفن زباله یک مسئله بزرگ زیست محیطی است زیرا

.به معنای حذف منابع به جای بازیافت است

 دور نگه داشنت مواد معدنی باغ و مواد غذایی از محل دفن زباله مهمرتین اولویت مدیریت پسامند در سطح محلی ،

 ایالتی و ملی است. در یک محیط دفن زباله ، مواد غذایی و ارگانیک های باغی شیرابه ای تولید می کنند که می تواند آب

 های زیرزمینی و آبراه ها را آلوده کند. همچنین متان تولید می کند که 25 برابر قوی تر از دی اکسید کربن است. آن مواد

.آلی دقیقاً در محیط کمپوست متان تولید منی کنند

 اگر هرکسی در منطقه ما از سطل سبز خود استفاده کند ، می توانیم 39 درصد زباله هایی را که برای دفن زباله می

.فرستیم ، کاهش دهیم

 ما در سال 2019 بیش از 6000 تن مواد غذایی آلی و باغی

 را در سطل زباله های خود انداختیم. بیش از نیمی از

 سطل زباله قرمز متوسط حاوی مواد غذایی و ارگانیک

.های باغ بود

 - مواد آلی 53٪

 

- زباله 34٪

- بازیافت 13٪

میدونی؟



رسویس سطل سبز جدید
 ما در ژوئیه سال 2020 یک سطل سبز برای مواد غذایی و ارگانیک های باغ را معرفی می کنیم. همه افراد در شورای شهر

.روستایی میلدورا با یک رسویس سطل زباله ، سطل سوم 240 لیرتی را دریافت می کنند

 هفتگی خالی در روز معمولی خود )رسویس

)جدید

- ارگانیک - بازیافت - دفن زباله

 خالی از شبانه روز در روز معمولی

خود بن

 خالی از شبانه روز در دو هفته متناوب از

مجموعه بازیافت شام

اگر تا 26 ژوئن هنوز سطل سبز خود را دریافت نکرده اید با ما متاس بگیرید

 بررسی کنید. تقویم های جمع آوری سطل Loddon Mallee روز بن را در وب سایت ما یا با استفاده از برنامه اطالعات زباله

.نیز از شورای موجود است

چه زمانی خدمات رشوع می شود؟

- مه-ژوئن 2020 - ژوئیه 2020 6

 سطل های سبز ، جعبه های آشپزخانه و کیسه های کادویی

 قابل استفاده در ماه مه و ژوئن سال 2020 تحویل داده می

.شوند

 پیامنکار ما ، پاکسازی ، هفته ای که دوشنبه 6 ژوئیه

.2020 آغاز می شود ، تخلیه سطل سبز را آغاز می کند



ضایعات حیوان خانگی )از جمله پو( ، خز و پرها •

جعبه های پیتزا •

گوشت ، غذاهای دریایی و استخوانها •

نان و غالت •

پوسته تخم مرغ •

روزنامه ها و کاغذ •

پنیر و ماست •

آسرتهاي كادوستي سازگار •

کیسه های چای و دالیل قهوه •

علف ، برگ ، شاخه های کوچک و علفهای هرز •

گرد و غبار جاروبرقی •

پالستیک های نرم •

فنجان قهوه یکبار مرصف •

کیسه های پالستیکی •

خاک و ماسه •

الوار چوبی یا رنگ شده •

سنگ ، سنگ و آوار •

آشغال •

پوشک و محصوالت بهداشتی زنانه •

رسنگ و زباله های پزشکی •

چه چیزی می تواند در سطل سبز برود؟

 دریافت می کنید دریافت کنید یا برنامه اطالعات www.mildura.vic.gov.au/GreenBin برای آنچه در سطل آشغال خود در A-Z یک راهنامی کامل

.را بارگیری کنید Loddon Mallee زباله

 ارگانیک ها کجا خواهند

رفت؟
 پس از جمع آوری سطل سبز ، مواد غذایی و ارگانیک

 های باغ شام به یک کمپوست تجاری بازگردانده می

 شوند و به کمپوست و مالچ تبدیل می شوند. این

 محصول ارزشمند برای بهبود سالمتی خاکهای ما در

.تهویه خاک استفاده می شود



کادوی آشپزخانه شام
 

 برای کمک به آسانرت استفاده از سطل سبز ، به همه کادوی آشپزخانه و رول کیسه های کادو قابل کمپوست عرضه کردیم. از

 کیسه های کادویی و کمپوست خود برای جمع آوری متام زباله های مواد غذایی خانگی استفاده کنید - حتی چیزهایی که منی

 توانید در خانه مثل گوشت ، لبنیات و غذاهای دریایی آن را کمپوست کنید. می توانید کادی را با دست یا در ماشین ظرفشویی

.بشویید

کیف های کادو کامپوست

 شام یک رول از 150 کیسه کمپوست با کادوی آشپزخانه و سطل سبز دریافت خواهید کرد. یک کیسه دیگر کیف در سال بعد به 

.هر خانوار عرضه می شود

 کیسه های کادو قابل جمع آوری به ویژه برای تجزیه در کنار مواد آلی موجود در آن ساخته شده است. این تنها کیف هایی است

.که می توانید در سطل سبز شام قرار دهید

 

 همچنین می توانید از صفحات روزنامه ، حوله کاغذی یا اصالً هیچ چیز برای خط کادوی آشپزخانه خود استفاده کنید. کیسه

 های قابل پخش اضافی از شورای موجود است. همچنین می توانید کیسه های کمپوست را از انواع فروشگاه های خرده فروشی

.محلی و به صورت آنالین خریداری کنید

درب را بر روی کادوی خود بسته نگه دارید و هر 4-3 روز یکبار آن را خالی کنید تا بوها کاهش یابد



 هنگام خرید کیف های کمپوست ، به

باشید AS 4736 دنبال مناد

در مقابل قابل تجزیه زیست تخریب پذیر
 کیسه های کمپوست از مواد گیاهی ساخته شده و در طی فرآیند کمپوست سازی تجاری تجزیه می شوند. این تنها کیف هایی

.هستند که می توان از طریق رسویس سطل سبز ارگانیک ما پذیرش کرد

 در حالی که کیسه های زیست تخریب پذیر رسیعرت از کیسه های پالستیکی معمولی تجزیه می شوند ، هنوز چندین دهه طول

.می کشد تا ناپدید شوند و سطل ارگانیک سبز شام را آلوده می کنند

.ارگانیک های جمع آوری شده در کیسه های تخریب پذیر یا پالستیک از طریق رسویس سطل سبز ما پذیرفته منی شوند



تنظیم بر روی یک مجموعه سطل قرمز دو هفته ای
 با رشوع رسویس سطحی سبز هفتگی ، سطل دفن زباله قرمز شام هر دو هفته یک بار خالی می شود. به طور متوسط ، بیش از نیمی از آنچه

در محل دفن زباله قرمز قرار می گیرد

 

 سطل ها مواد معدنی و باغی هستند. قرار دادن این مورد در سطل سبز جدید شام فضای بیشرتی را در سطل زباله شام آزاد خواهد کرد. روش

:های دیگری نیز وجود دارد که می توانید در سطل قرمز خود فضا بسازید و پسامند خود را از محل دفن زباله دور نگه دارید

چه مقدار زباله را ایجاد می کنید کاهش دهید •

استفاده مجدد و بازیافت تا حد امکان •

در هنگام خرید کیف های قابل استفاده مجدد مرصف کنید •

هوا را از کیسه های زباله فرشده کرده و آنها را محکم ببندید •

از استفاده از کیسه های زباله بزرگ و بزرگ که فضای بیشرتی را در خود جای می دهند خودداری کنید •

آنچه را می توانید در سطل زرد و در ایستگاه های انتقال ما بازیافت کنید ، بازیافت کنید •

.گزینه های پایدار برای مواردی مانند پوشک ، محصوالت بهداشتی ، بسته بندی چسبناک و فنجان قهوه یکبار مرصف را در نظر بگیرید •

در مورد بو؟
 همه زباله ها به ویژه در رشایط گرمای شدید ، که در منطقه ما اجتناب ناپذیر هستند ، می توانند بو ایجاد کنند. مواد غذایی و ارگانیک های

 باغ اغلب بزرگرتین مقرص هنگام بو کردن هستند و این موارد در سطل سبز هفتگی شام جمع آوری می شود. برای اینکه بوی بن را در حالت

:خلیج نگه دارید ، می توانید

سطل ها را در یک منطقه ساییده و با تهویه مناسب ذخیره کنید •

با پر کردن بیش از حد سطل ، سطل سطل خود را بسته نگه دارید •

ضایعات جامد را از پوشک جدا کنید و به توالت بریزید •

)کراوات از پوشکهای یکبار مرصف در یک کیسه پالستیکی استفاده کنید )یا دو بار هم در نظر بگیرید •

)سطل و کادوی آشپزخانه خود را مرتبا بشویید )کادوی ماشین ظرفشویی امن است •

.ضایعات گوشت و غذاهای دریایی را درون یک فریزر قابل حمل در فریزر نگه دارید و شب قبل از جمع آوری داخل سطل سبز قرار دهید •

هر 4-3 روز یکبار کادوی آشپزخانه خود را درون سطل سبز خود خالی کنید •

اطمینان حاصل کنید که کیسه های کمپوست به درستی گره خورده اند تا حاوی مواد غذایی باشند •

.بی کربنات سودا را در کادوی آشپزخانه خود بپاشید •

یک الیه از زباله های باغ را روی ضایعات مواد غذایی قرار دهید تا بوها در سطل سبز کاهش یابد •



قبالً در خانه کمپوست می کنید؟

 حتی اگر از قبل غذاهای خود را برای کوک ها تهیه کرده و از آنها استفاده می کنید ، هنوز هم استفاده زیادی از سطل سبز وجود دارد. فرصتی

.را در نظر بگیرید که بتوانید به کارهای بزرگی که قبالً انجام داده اید در جهت کاهش ضایعات و کمک به محیط زیست بپردازید

 بر خالف انبوه کمپوست مسکونی شام ، در یک مرکز تجاری سازی کامپوزیت ، این فرایند از نظر علمی کنرتل می شود و دمای آن باالتر از

.دمای معمولی در خانه می باشد

 رسویس سطل سبز سبز بسیاری از مواد غذایی و ارگانیک های باغ را قبول می کند که به طور سنتی منی توانید در یک کمپوست خانگی یا

 مزرعه کرم قرار دهید. اینها شامل گوشت ، استخوان ، نان ، غذاهای دریایی ، لبنیات ، مرکبات ، پیاز ، روغن و حوله کاغذی آشپزخانه است.

 در باغ چیزهایی مانند گیاهان بیامر ، علفهای هرز ، کود حیوان خانگی )گشاد یا در یک کیسه کمپوست( و میوه آلوده به مگس )که در یک

.کیسه کمپوست قابل حمل است( می توانند مستقیم در سطل سبز حرکت کنند

سطل سبز منی خواهید؟
 سطل سبز مواد غذایی و ارگانیک های باغ برای همه افرادی که در حال

 حارض رسویس سطل زباله دارند ارائه می شود. گزینه ای برای انرصاف از

 این رسویس وجود ندارد. اگر بخواهیم میزان زباله های ارگانیکی را که

 برای دفن زباله می فرستیم کاهش می دهد ، همه تالش کنند تا از سطل

 سبز خود استفاده کنند. مهم نیست که چقدر ماده آلی شام را بیرون

.بیاندازید ، در پایان این همه افزوده می شود

 این شورا همه را ترغیب می کند تا با غذاهای ارگانیک و باغی خود

 گزینه های پایدار و سازگار با محیط زیست داشته باشند. اگر از سیستم

 کمپوست خانگی استفاده می کنید ، کوک دارید یا زباله های باغی تولید

.منی کنید ، لطفاً این کار عالی را ادامه دهید
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