Mga Gabay sa
Pag-Compost
Bakit Dapat Akong Mag-Compost?

Ano ang Dapat Kong I-Compost?

Ang mga materyal na galing sa halaman at

Tanungin ang iyong sarili, "Ito ba ay da-

hayop ay tinatawag na compost at hindi
nabibilang sa isang landfill. Ang pag-compost
ng mga materyales na ito ay nakakatulong

ting galing sa isang halaman o hayop?"
Kung ang sagot ay oo, maaari itong

bilang natural na pataba sa mga lupang tani-

mai-compost (may ilan na hindi nabibi-

man at sa mga puno para makakuha ng na-

lang). Basahin sa mga susunod na pahi-

rarapat na nutrisyon upang ang mga ito ay

na para sa mas detalyadong listahan!

lumago at mamunga.

3 Mabilis at madaling paraan sa Pag-Compost!
1: Araw-araw

2: Minsanan

3: Tuwing Linggo:

Ilagay ang compost sa
iyong panloob na
green bin.

Isalin ang laman na compost ng panloob na bin sa
panlabas na cart.

Ilagay ang iyong cart sa
gilid ng kalsada para sa
Koleksyon.

www.altona.ca

Paano ko mapapanatiling malinis ang lagayan ng aking compost?
•
•
•
•
•

Alisin ang laman ng panloob na bin at hugasan ito ng madalas. Maari itong hugasan sa dishwasher o sa tubig na may sabon paminsan-minsan.
Lagyan ng papel o dyaryo ang ilalim ng bin para maiwasan ang pamamasa.
Gumamit ng compostable liners sa parehong panloob at o panlabas na mga bins.
Dalhin ang iyong panlabas na bins sa gilid ng kalsada tuwing araw ng koleksyon kahit hindi pa
ito puno.
Maaring lagyan ng baking soda ang lagayan ng compost para maiwasan ang di kanais-nais
na amoy.

Mga compostable na mga bagay na maaring ilagay sa iyong Green Bin:
Mga sangkap sa pag-

Mga isda at shellfish

Mga ginupit na kuko

Popcorn, Salad & dress-

luluto at baking,

Bulaklak at Halaman

Mga bag na papel at

ings

Mga sangkap ng manti- Prutas, Balahibo ng
ka Butter & margarine
hayop

microwave popcorn

Mga kusot

bag na papel

Mga piraso at ginupit n

Kendi

Bigas, Mga sarsa o gra-

mga papel na pinggan papel

Cereal

vy

o baso

Asukla at mga pakete

Compostable bags *

Jams at jellies

Napkin at Parchment

Asukal at syrups Mga

(siguruhing composta-

Mayonnaise

ble ang bag at hindi biodegradable)Uling
Filter ng kape
Mga husks ng mais
Mga
Cotton balls at swabs

Karne
produkto ng karne at

paper

Pasta, Peanut butter
Pinagtasahan ng lapis

bag ng tsaa
Mga gulay
Mga piraso ng kahoy

mga buto

Mga pizza at pizza box

Toothpick na gawa sa

Mga papel ng muffin

Popsicle Sticks

kahoy

Nuts at shells

Tisyu, Mga produkto ng
gatas at itlog

MGA NON-COMPOSTABLE na mga bagay na hindi dapat ilagay sa iyong Green Bin:
Aluminum na foil

Mga panglinis at pamu- Mga dumi ng Alagang

tary (personal)

Baby wipes

nas na espongha

Hayop

Mga water softener

Band-aids

Corks

Metal

Salt Wax at waxed pa-

Mga Baterya, pintura at Mga plastic at metal na Mga papel towels na
may pintura o kemikal
iba pang mapanganib kutsara at tinidor

per wood

na basura * Mga San-

Salamin o bugog

Plastik ng anumang uri

*

ga, Mga kandila

Dental floss, Diapers

Mga plastik na bag ng

Ang mga sanga ay

Chewing gum

Dryer lint & dryer sheet

tsaa na recyclables

maaaring dalhin sa ta-

Mga tabako ng siga-

Mga tela at sinulid

(ilagay sa asul na bin

mang lugar ng com-

Mga produktong sani-

post

rilyo at abo

mga treated na kahoy

