Υπηρεσία κάδων
απορριμμάτων
τροφίμων και
κήπου
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Το φυσικό λίπασμα που παράγεται από τα
τρόφιμα και τα απορρίμματα του κήπου σας
θα χρησιμοποιηθεί σε κήπους, επομένως είναι
σημαντικό να τοποθετούνται μόνο αποδεκτά
αντικείμενα σε αυτόν τον κάδο!
Γίνονται δεκτές σακούλες που μπορεί να
γίνουν λίπασμα και που χρησιμοποιούνται σε
δοχεία απορριμμάτων κουζίνας.
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Τι μπορεί να πάει στον
κάδο σας απορριμμάτων
τροφίμων και κήπων

Τι δεν μπορεί να πάει στον
κάδο σας απορριμμάτων
τροφίμων και κήπων
Τα ακόλουθα αντικείμενα δεν μπορούν να γίνουν
λίπασμα στη μονάδα παραγωγής λιπάσματος.
Βεβαιωθείτε ότι δεν καταλήγουν στον κάδο
απορριμμάτων τροφίμων και κήπων
Πλαστικές σακούλες και πλαστικές συσκευασίες
(συμπεριλαμβανομένων των σακουλών, μεμβράνη
περιτυλίγματος, δεσίματα)
Περιττώματα σκύλου ή γάτας
Υλικό για περιττώματα γατών
Οικιακά σκουπίδια και αποτσίγαρα
Πάνες και μωρομάντηλα
Κάψουλες καφέ και κούπες καφέ μίας χρήσης
Φακελάκια τσαγιού
(με συρραφή ή πλαστική ετικέτα)
Γλάστρες φυτών
Κούτσουρα και στάχτη
Σκόνη από ηλεκτρική σκούπα
Μαλλιά (συμπεριλαμβανομένων μαλλιών από
οικιακά ζώα)
Χάρτινα πιάτα και κούπες καφέ
Ξυλάκια παγωτού
Μέταλλα, γυαλί και ανακυκλώσιμα πλαστικά
Αιχμηρά αντικείμενα, φάρμακα, μπαταρίες και
παιχνίδια
Κουτιά από πίτσα ή άλλα προϊόντα από χαρτόνι

Πώς να εγγραφείτε

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο whittlesea.vic.gov.au/foodwaste
για να παραγγείλετε τον κάδο απορριμμάτων τροφίμων και
κήπου ή καλέστε το Δήμο. Το κόστος του κάδου απορριμμάτων
τροφίμων και κήπου είναι $77 ετησίως (Ιούλιος-Ιούνιος). Εάν
επιλέξετε την υπηρεσία, η χρέωση θα συμπεριληφθεί στην
ειδοποίηση των δημοτικών τελών σας.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δήμο στο
9217 2170.

Γιατί ο Δήμος συλλέγει τα
απορρίμματα τροφίμων

Στο Δήμο Whittlesea, o μέσoς κάδος απορριμμάτων περιέχει
πάνω από 40 τοις εκατό απορρίμματα τροφίμων. Τα
απορρίμματα τροφίμων που καταλήγουν στους χώρους
υγειονομικής ταφής παράγουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο
θερμοκηπίου. Η αποστολή απορριμμάτων τροφίμων στους
χώρους υγειονομικής ταφής είναι επίσης μια σπατάλη όταν
λαμβάνετε υπόψη η ενέργεια, το νερό, τα χρήματα και οι άλλοι
πόροι που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής,
επεξεργασίας και μεταφοράς τροφίμων.
Με την αποκομιδή απορριμμάτων τροφίμων στον κάδο
απορριμμάτων κήπου και τη μετατροπής τους σε φυσικό
λίπασμα, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές μεθανίου
από τους χώρους υγειονομικής ταφής και να μειώσουμε το
αποτύπωμα του άνθρακα. Τα απορρίμματα των τροφίμων
μας θα επιστραφούν στο έδαφος διασφαλίζοντας ότι δεν θα
χαθούν πολύτιμοι πόροι. Η επεξεργασία για παραγωγή φυσικού
λιπάσματος μας εξοικονομεί χρήματα, βελτιώνει τη δομή του
εδάφους και βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων θρεπτικών
ουσιών και νερού. Ο Δήμος θα στοχεύσει στο κλείσιμο του
κύκλου εξετάζοντας τις δυνατότητες χρήσης αυτού του φυσικού
λιπάσματος σε τοπικά πάρκα και ανοιχτούς χώρους.

Πού υποβάλλονται
σε επεξεργασία τα
απορρίμματα τροφίμων

Μετά την αποκομιδή, τα απορρίμματα τροφίμων και τα οργανικά
απορρίμματα των κήπων σας μεταφέρονται στην τοπική μονάδα
παραγωγής φυσικού λιπάσματος και μετατρέπονται σε λίπασμα
χρησιμοποιώντας μια πολύ ελεγχόμενη διαδικασία παραγωγής
λιπάσματος. Χρειάζονται 8 - 10 εβδομάδες για τη μετατροπή.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του εδάφους σε
ένα ευρύ φάσμα χώρων, συμπεριλαμβανομένων αγροκτημάτων,
πάρκων, σχολείων και κοινοτικών κήπων.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

