
Küçük hayvan yataklığı ve gübresi
(Hasır, saman, talaş).
İstisna: Kedi yataklığı, kuş kumu

 Mutfak krepi

 Kağıt ve mukavva artıkları (Meyve poşetleri,
pasta tepsileri, kağıt mendiller gibi)

 Peçeteler

 Kesekağıtları ve gazete kağıtları (Fakat
parlak kağıtlar değil) biyolojik çöpleri
toplamak için uygundurlar. Bunlar sıcak
havalarda kokuyu önlemektedirler ve don
durumunda donmalarını önlemektedirler.

Ambalajlı gıda maddeleri artık çöpe
girmektedirler. Sadece saf, temiz
ayrılmış biyolojik çöp değerlidir!

 Meyve ve sebze çöpleri

 Yemek artıkları

 Kahve filtresi ve çay poşeti

 Kesilmiş çimler, gazel

 Kesilmiş çiçekler

 Kesilmiş çalılar

 Oda bitkileri / çiçekleri

Mutfak çöpleri:

Bahçe çöpleri:

Bunlar biyolojik
 bidona atılır:

Bunlar biyolojik
bidona atılmaz:

Ambalajlı gıda maddeleri, et ve balık artıkları
(Pişmemiş) artık çöp bidonuna atılmaktadır

Plastik materyeller, plastik, bileşikler ve tahta
artık çöp bidonuna atılmaktadır

Madeni küçük hayvan yataklığı, kedi
yataklığı, taşcıklar artık çöp bidonuna
atılmaktadır

Elektrikli süpürge torbaları, bebek bezleri
ve hijiyenik eşyalar artık çöp bidonuna
atılmaktadır

Sigara izmaritleri, kömür külü artık
çöp bidonuna atılmaktadır

Kutular sarı çuvala atılmaktadır

Camlar cam konteynerine atılmaktadır

Metaller ve teller Recycling toplama yerlerine

Yapı molozu, taşlar ve çiçek saksıları Recycling
toplama yerlerine

Mantar / tıpalar Recycling toplama yerlerine

Boya ve makine yağı artıkları Recycling
toplama yerlerine

Plastik biyolojik çöpü
değersiz yapar. Sonradan
ayırma ekonomik değildir.

Çöp danışmanlığı
Mainstr. 51 ve Königsplatz 2 (Sozialrathaus)
Tel.: 0911/974-12 60
Faks: 0911/974-20 94
Mail: abfallberatung@fuerth.de

Fürth Recycling toplama yeri
(U-Bahnhalt Jakobinenstr., İstasyon alanında)
Tel.: 0911-70 66 66

Atzenhof Recycling toplama yeri
Vacher Str. 333
Tel.: 0911-81 01 524
Faks: 0911-81 01 526

Gübreleme yeri 
Burgfarrnbach, Breiter Steig/Veitsbronner Str.

Toprak ve yapı molozu deposu
(B 8 üzerinden ulaşılabilir, Veitsbronn istikametinde)
Tel.: 0911-752 07 87
Faks: 0911-810 17 33

Kıyafet mağazalı Kullanılmıs Eşya Yeri
Industriestraße 46 / arka bina
90765 Fürth-Bislohe
Tel.: 0911-752 07 87
www.gebrauchtwarenhof.de
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Kağıt poşetleri ücretsizdir:

100 kağıt poşetinin bulunduğu bir deste yılda
bir defa bütün ev idarelerine dağıtılmaktadır.
Aşağıdaki yerlerden tedarik edebilirsiniz:

Vatandaşlık hizmetleri dairesi,  Schwabacher Str. 170

Vatandaşlık hizmetleri dairesi, resmi şube Nord, Stadelner Hauptstr. 96

Recycling toplama yeri Fürth U-Bahn istasyonu yakınında Jakobinenstr.

Recycling toplama yeri Atzenhof, Vacher Str. 333

Kompostplatz (Gübreleme meydanı) Burgfarrnbach, Breiter Steig

Bauhof, Mainstraße 51

Yakınızdaki bir çok Lotto-Toto-kırtasiye dükkanlarında

Öneri: Tanıdıklarınıza ve komşularınıza
da sorunuz. Muhtemelen fazla biyolojik
poşeti biriktirmiş olabilirler. Demet
halinde kullanılmadan kağıt bidonuna
atılacağına, size mutlaka vereceklerdir.

Başka sorularınız var mı? Size
memnuniyetle bilgi veririz!

Çöp danışmanlığı:
Tel.: 974-1260, Faks: 974-2094
abfallberatung@fuerth.de

Biyolojik çöp nedir?

Biyolojik çöp doğal bir çöptür. Mutfakta
ve bahçede oluşmaktadır ve çok değerli
gübrelik toprağına veya biyogazına
dönüştürülebilmektedir. Ev idaresinde
oluşan çöplerin %40'ı biyolojik çöptür.

Biyolojik çöplerin toplanması çok
kolaydır:

Doğal çöpü mutfakta temiz ve rahat bir
şekilde sağlam kağıt poşetlerinde
toplarsınız. Dolmuş olan kağıt poşetini
yeşil biyolojik bidonuna atınız. Biyolojik
bidonun hijiyenik kalabilmesi için mutfak
çöplerini kesinlikle bidona açık olarak
atmayınız. Biyolojik bidonun gölgeli bir
yerde durması ve sık sık temizlenmesi
gerekmektedir.

Lütfen biyolojik
çöpleri hiç bir

zaman plastik
poşetlerde
toplamayınız,
çünkü bunlar

çürümezler!

Biyolojik çöp gübreliktir,
çöp değildir!

BİYOLOJİK ÇÖP

Diğer gübrelenebilir çöpler:

www.fuerth.de altında daima aktüeleştirilmiş bilgileri,
değişiklikleri ve açılış saatlerini bulabilirsiniz.
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Yeni filtre kapağı ve dikkat
etmeniz gerekenler!

Yaylı kilidi gevşetiniz ve kapağı çevirerek
açınız. Eski filtre malzemesini biyolojik
bidona atınız ve yeni filitre sıkıştırıcılarını
bölmeye yerleştiriniz. Sıkıştırıcıları aktive
etmek / yumuşatmak için bir litre su ile
ıslatınız. Kapağı tekrar işitilecek şekilde
oturana kadar çevirerek kapatınız.

En erken 2 yıl sonra
filtre değiştirilmesi.

Nemli tutunuz!

Biyolojik çöpten çıkan nem aktif
biyolojik filitresi için gereklidir ve

optimaldir. Aşırı sıcaklarda veya
boş duran biyolojik bidonlarda

filtre kuruyabilir. O zaman
bidon kapağını arkaya

doğru açınız ve filtreyi
ıslatınız.

Zorlamayınız!

Zorla dışarıya sarkmış olan dalları v.s.
bidona bastırabilmek için lütfen kapağı
zorlamayınız. Contanın kesinlikle hasar

görmemesi gerekmektedir.

Kapağı kapatınız!

Conta filitrelenmemiş gazların ve
su buharının dışarıya sızmasını
önlemektedir. Böylece bidonun

içerisinde, küf mantarı küflerini tutan
kondanse su oluşabilmektedir. Bidonun

daima kapalı olması gerekmektedir.
Belediyenin bahçe çöpü çuvalları (Kağıt çuval
60 litre) 1,00 t için biyolojik bidonunuz boşaltılırken
beraber boşaltılmaktadır.

1 m3 e kadar bahçe çöpleri ücretsiz Kompostplatz’a
(Gübreleme yeri) Burgfarrnbach getirilebilir. Büyük
miktarlar 7,80 t / m3

Küçük hayvan pislikleri gübrelik yerinde sadece
belediyenin bahçe çöpü çuvallarında alınmaktadır.
Büyük miktardaki, sarılmamış olanlar biyolojik çöp
olarak 109,00 t / t hesap edilmektedir.

Filtre kapağı ekonomiktir!

Yeni filitre kapağı, yaz aylarında da 14-günlük
toplama ritmini koruyabilmeyi sağlamaktadır.
Bu da işletme masraflarını düşürmektedir ve
böylecede ekonomik imha için bir adım daha
ileridedir.

Biyolojik bidonlar artık çöp bidonlarına
nazaran daha ucuzdurlar.

Biyolojik bidonlar için yıllık harçlar:

  80 Litre 80,— t *

120 Litre 120,— t *

240 Litre 240,— t *

Toplama bidonlarının büyüklüğünü biyolojik ve
bahçe çöpünüzün miktarına göre ayarlayınız.
Tüzüğe göre, sadece kapakları kapalı bidonlar
çöp araçlarına boşaltılabilinirler.

Sezonluk 'çöp fazlalıklarını' geçirebilmek için
1,00 t'ye bahçe çöpü çuvallarından faydalanınız.

Bahçe çöplerinin kendiniz tarafından
gübrelenmesi anlamlıdır.

Eğer daha az çöpünüz varsa, bir nevi komşuluk
bidonlarını da müşterek kullanabilirsiniz. Lütfen
başvuruyu isteyiniz.

Yazılı bidon siparişi:
Fürth şehri, Çöp ekonomisi,  90744 Fürth

Sıvı mutfak çöplerini
(Örn. çorbalar, soslar)
biyolojik bidona dökmeyiniz.

Biyolojik bidon için mümkün
olduğunca gölgede serin bir yer
seçiniz ve güneş ışınları altında
bırakmayınız.

Boşaltmadan sonra ve ara kat
olarak buruşturulmuş gazete
kağıdını biyolojik bidonun içine
koyunuz.

Az miktarlardaki kireç, kuars
veya taş unu ilave edilmesi
koku oluşumunu azaltır ve
kurtlanmayı önler.

Biyolojik bidona ara sıra
boşaltmadan sonra su
püskürtünüz veya temizleyiniz.

Biyolojik bidonu
kullanmada öneriler.

Mutfak çöplerini mümkün
olduğunca kuru ve kağıt
poşetlerde toplayınız.

Islak veya nemli biyolojik ve bahçe
çöplerini (Örn. kesilmiş çimler)
önceden kurutmaya bırakınız

Biyolojik çöpleri biyolojik bidona
bastırmayınız / sıkıştırmayınız.

Yemek artıklarını ve meyve
çöplerini kağıt
poşetin yanısıra
ayrıca gazete
kağıdına
da sarınız.

Çok fazla bahçe çöpleri
nereye atılmalı?

Biyolojik çöp
gübreliktir, çöp değildir!

BİYOLOJİK ÇÖP

türkisch


