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İşbirliğiyle:

Hobi bahçesi kurallarına göre aşağıdakiler yasaktır. Kurallara uyulmaması, bahçe kirala-
masının sona ermesine neden olabilir.

Bitki koruma

Yabani ot öldürme ilaci kullanımı yasaktır. Herbi-
sitleri yollarda, meydanlarda veya su yollarında 
kullanan herkes cezai takibata tabidir.

Herbisitler hızla yeraltı suyuna karışır.

Herbisitlerin yanı sıra tüm kimyasal-sentetik  
haşere ilaçlarının kullanımı da yasaktır!

Toksinler hayvanları öldürür, yeraltı suyumuzu 
ve içme suyumuzu kirletir ve sağlığımıza  
zarar verir.

Toprak ve gübre

Kimyasal-sentetik gübrelerin kullanımı  
yasaktır. Ayrıca, bahçede tavuk gübresi ve  
kanatlı hayvan gübreleri kullanmayın.

Kompost ve düşük-fosforlu organik gübreler  
yeterlidir. Tavuk gübresi ve guano çok fazla  
fosfor (P) ile toprağı kirletir. 

Bahçede turba kullanımı yasaktır! Ayrıca, satın 
alınan toprak turba içermemelidir.

Turba çıkarımı değerli arazileri tahrip eder.  
Turba bahçeye ait değildir. Biz toprak iyileştirici 
olarak ve toprak karışımları için kompost  
kullanıyoruz.

Döner bıçaklı pulluklari kullanmayın. Döner bıçaklı pulluklar solucanları öldürür ve 
toprağın yapısını tahrip eder. 

Doğayı ve çevreyi koruyun!

Atıkları yakmayın. Buna riayet etmeme yasalarla 
cezalandırılabilir ve polise bildirilecektir.

Atıkları bir «Züri-Sack» torbası kullanarak çöp 
toplama servisiyle atın.

Barbekü küllerini gübrelemeyin ve bunları bah-
çeye serpiştirmeyin.

Küller ağır metaller içerir ve evsel atığa aittir. 
Barbekü yapmak için sadece doğal odun veya 
odun kömürü kullanın (artık kereste değil!).

Hafriyat malzemelerini, taşları veya bahçe  
atıklarını bahçenin dışına veya ormana atmayın. 

Bahçede mümkün olduğu kadar çok kullanın 
veya çöp toplama servisi aracılığıyla atın.

Bahçelerde neofitler ve sorunlu bitkiler olmaz. 
Ayrıca, Kanada altın başak otu, kelebek çalısı, 
taflan ağacı, yıllık pire otu, kanarya otu ve Japon 
düğüm otu, ve dağ muşmulası ve ardıç türleri  
olmaz.

Istilaci neofitler bitkiler yerli bitkilerin  
yerini alıyor. Yayılmadan önce bunları tamamen 
çıkarın ve çöp toplama hizmeti aracılığıyla  
atın. Organik gübre yapmayın! Bazıları tehlikeli 
bitki hastalıklarını bulaştırır.

Yerli olmayan yaprak dökmeyen bitkileri  
kullanmayın. Mazı selvi, yalancı selvi, taflan ağa-
cı, bambu, vb. de kullanmayın.

Bunların biyoçeşitlilik ve bahçedeki hayvanlar 
için hiçbir değeri yoktur.

Zürih şehrinin hobi bahçelerinde  
neler yasaktır?

Bahçemde Doğaya  
ve Çevreye saygı  
duyuyorum.  
Temel Bilgiler:



Başarı için Basit  
Önlemler – Organik  
Bahçecilik için  
Başarı Piramidi:

Organik bahçecilik  
hakkında daha  
fazla bilgi için:
stadt-zuerich.ch/ 
biogartenwissen

Evde hazırlanmış ilaçlar ve  
yararlı organizmalar: Özler, çay-
lar, arap sabunu, peynir altı suyu, 
nematotlar, bacillus trungensis.

Haşereyle mücadele: Yararlı  
organizmalar için habitatları teşvik  
edin, haşereleri toplayın, tuzaklar asın,  
bitki koruma ağları kullanın.

Bitkilerin bakımı: Dayanıklı çeşitleri  
seçin, karışık bitkileri dikin, dikim mesafelerini  
koruyun, fermente bitki özlerini ve kaya  
tozunu kullanın. 

Toprak bakımı: Elle çalışın, kompost kullanın, düzenli 
çapalayın, toprağı saman ve yeşil gübre ile örtün.  
Sadece azot (N) ve potasyum (K) içeren az miktarda  
organik gübre kullanın.

Sadece acil durumlarda: 
Biyolojik araçları hedefe  
yönelik bir şekilde kullanın.

Zürih şehrinin hobi bahçelerinde 
yetiştirme yöntemi organiktir  
ve doğaya yakındır. 

Kira sözleşmenizde bunu  
kabul ettiniz.

Organik bahçecilik sağlığımız,  
doğa ve çevre için iyidir.

Sebzeler, meyveler ve çiçekler  
basit ve doğal yöntemler kullana-
rak iyi yetişir. Ayni zamanda topra-
ğımızı ve yeraltı suyunu hayatımı-
zın temeli olarak koruyoruz.

Birlikte çalışmak daha kolay:  
İzlemek, fikir alışverişinde bulun-
mak ve birbirinden öğrenmek  
eğlenceli!


