
أسئلة ملزيد من املعلومات عرب:

 ال تستخدم أكياس القاممة 
 البالستيكية القابلة للتحول إىل سامد 

،)DIN EN 13432, 14995( 
فهي غري مناسبة ملصانع السامد!

ال تضع بالستيك يف النفايات العضوية

مركز الخدمات 

 أسئلة عامة حول حاويات النفايات والرسوم، 
وخدمة جمع القاممة والتخلص منها

 هاتف 166-7777 )0731(
kontakt@ebu-ulm.de

استشارات النفايات 

أسئلة عامة حول فصل النفايات
 هاتف 166-5555 )0731(

abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

يجب رمي هذا يف مكب النفايات العضوية:

نفايات الحديقة

 فالتر القهوة، وأكياس الشاي، وبقايا الطعام 
وقشور البيض

تعبئة سلة النفايات العضوية  بشكل صحيح!
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تعبئة سلة النفايات العضوية بشكل صحيح: تعبئة سلة النفايات العضوية بشكل غري صحيح:

األكياس الورقية يف النفايات العضوية

ضع النفايات العضوية بشكل غري ُمغلف يف ورق أو يف أكياس ورقية يف 
سلة النفايات العضوية. واملناسب لذلك عىل سبيل املثال ورق الصحف 
أو استخدم أكياس ورقية مثل أكياس التسوق )التي ال يوجد بها فتحة 

عرض( الخاصة بالخبَّاز أو الجزار أو من السوبر ماركت. ال تستخدم 
املرفقات الدعائية امللونَّة أو املجالت الالمعة! تتوافر أكياس النفايات 
العضوية املصنوعة من الورق بشكل قطاعي يف محالت املستحرضات 

التجميلية ومتاجر أدوات البناء أو عرب االنرتنت. 

الورق

ال يكون من مواد غريبة  •
ن مع النفايات العضوية يتعفَّ  •

ميتص الرطوبة  •
يقلِّل من الرائحة وتكوين الدود   • 

يف سلة النفايات العضوية    

إلقاء أكياس القاممة البالستيكية يف النفايات العضوية

 أكياس القاممة البالستيكية، وكذلك البالستيك القابل للتحويل إىل 
سامد أو النشا )DIN EN 13432, 14995(، غري مسموح بإلقائها يف 
سلة النفايات العضوية! عند جمع النفايات العضوية يف هذه األكياس 

املخصصة للقاممة، تخلَّص من محتويات الكيس يف سلة النفايات 
العضوية وكيس القاممة يف النفايات املتبقية. 

بالستيك )قابل للتحول إىل سامد(

مادة غريبة  •
ال تتعفن )برسعة كافية(  •

يجعل الفرز صعبًا،  • 
ويزيد تكلفة التسميد العضوي.  

يدخل الرتبة واملاء من خالل السامد   •

هذا ليس ضمن ما يوضع يف صندوق النفايات العضوية:

النفايات المتبقية، القمامة

الحجارة، وبقايا األشياء المتكسرة، والزجاج

فضالت الحيوانات األليفة وروث الحيوانات،

األكياس البالستيكية/أكياس القمامة البالستيكية 
)القابلة للتحول إلى سماد(، األغلفة والمنتجات 

البالستيكية

ممنوع!

 احرص على طي أكياس 
النفايات العضوية بنفسك!


