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Në bashkëpunim me:

Sipas rregullave të kopshteve të ndara, ndalohen produktet dhe praktikat në vijim. Mosrespektimi i 
këtyre rregullave mund të çojë në përfundimin e qirasë së kopshtit.

Mbrojtja e kulturave bujqësore

Përdorimi i herbicideve është i ndaluar. Kushdo 
që përdor herbicide në rrugë dhe hapësira të 
hapura ose përgjatë rrugëve ujore, do ti 
nënshtrohet ndjekjes penale.

Herbicidet hyjnë shpejt në ujërat nëntokësore.

Ndalohet përdorimi i të gjitha pesticideve 
kimike-sintetike, si dhe i herbicideve!

Helmet toksike vrasin kafshët, ndotin ujërat tona 
nëntokësore dhe ujin tonë të pijshëm dhe 
dëmtojnë shëndetin tonë.

Toka dhe plehu

Ndalohet përdorimi i plehrave kimike-sintetike. 
Gjithashtu, mos përdorni pleh pule dhe guano  
në kopsht.

Plehrat organike dhe me fosfor të ulët janë të 
mjaftueshme. Plehrat e pulës dhe me guano 
ndotin tokën me shumë fosfor (P).

Ndalohet përdorimi i torfës në kopsht! 
Gjithashtu, toka e blerë nuk duhet të përmbajë 
torfë.

Nxjerrja e torfës shkatërron peisazhet e  
çmuara. Torfa nuk i përket kopshtit. Ne përdorim  
plehra për të përmirësuar tokën dhe për 
përzierje të tokës.

Mos përdorni një kultivues me rrota. Kultivuesit me rrota vrasin krimbat e tokës dhe  
e shkatërrojnë strukturën e saj. 

Mbroni natyrën dhe mjedisin!

Mos i digjni mbeturinat. Mosrespektimi  
është i dënueshëm me ligj dhe do të raportohet 
në polici.

Hidhini ato përmes shërbimit të grumbullimit  
të mbeturinave duke përdorur një qese «Züri-
Sack» në Kontejnër.

Mos bëni pleh hirin nga një Barbekju ose mos e 
shpërndani atë në kopsht.

Hiri përmban metale të rënda dhe i përket 
mbeturinave shtëpiake. Përdorni vetëm dru 
natyral ose qymyr druri për Barbekju (jo 
mbeturina druri!).

Mos i hidhni materialet e gërmuara, gurët  
ose mbeturinat e kopshtit jashtë kopshtit ose  
në pyll.

Përdorni ato sa më shumë të jetë e mundur  
në kopsht ose hidhini ato përmes shërbimit  
të grumbullimit të mbeturinave.

Në kopshte nuk lejohen neofite dhe bimë 
invazive. Gjithashtu, nuk lejohen Goldenrodi 
kanadez, buddleia, dafina, fleabane, ragweed 
dhe knotweed japoneze dhe asnjë specie 
cotoneaster apo dëllinje. 

Neofitet po zëvendësojnë bimët vendase. Hiqini 
plotësisht ato përpara se të përhapen dhe 
hidhini ato përmes shërbimit të grumbullimit të 
mbeturinave. Mos i bëni pleh! Disa prej tyre 
transmetojnë sëmundje të rrezikshme të 
bimëve.

Mos përdorni bimë të përhershme jo-native: nuk 
lejohen thuja, selvia, selvia false, dafina, 
bambuja, etj.

Ato nuk kanë asnjë vlerë për biodiversitetin dhe 
për kafshët në kopsht.

Çfarë është ndaluar në kopshtet e ndara 
të qytetit të Cyrihut

Unë e respektoj  
natyrën dhe mjedisin  
në kopshtin tim.  
Pikat kryesore:



Masa të thjeshta  
për sukses –  
Piramida e suksesit  
për kopshtarinë  
organike:

Per më shumë 
informacione rreth 
kopshtarisë 
organike shkoni në 
adresën:
stadt-zuerich.ch/
biogartenwissen

Zgjidhjet shtëpiake dhe  
organizmat e dobishëm:  
Ekstrakte, çajra, sapun të butë, hirrë, 
nematoda, Bacillus Thuringiensis.

Kontrolli i insekteve dëmtuese:  
Promovoni hapësirat e jetesës për organizmat  
e dobishme, hiqni insektet dëmtuese,  
vendosni kurthe, përdorni rrjetat për mbrojtjen  
e kulturave bujqësore.

Kujdesi për kulturat bujqësore: Zgjidhni varietete 
rezistente, mbillni kultura bujqësore të përziera,  
ruani distancën në të mbjella, përdorni ekstrakte  
bimore të fermentuara dhe pluhur guri.

Kujdesi për tokën: Punoni me mjete dore, përdorni pleh,  
prashisni rregullisht, mbuloni tokën me pleh me mbeturina  
druri dhe pleh bimësh të dekompozuara. Përdorni vetëm  
një sasi të vogël të plehrave organike me azot (N) dhe kalium (K).

Vetëm në raste  
urgjente: Përdorni  
mjete biologjike me  
synime të përcaktuara.

Metoda e kultivimit në Kopshtet e 
vogëla të qytetit të Cyrihut është 
organike dhe ekologjike.

Ju e keni pranuar këtë parim në 
marrëveshjen tuaj të qirasë!

Kopshtaria organike është e  
mirë për shëndetin, natyrën dhe 
mjedisin tonë.

Perimet, frutat dhe lulet rriten mirë 
duke përdorur metoda të thjeshta 
dhe natyrore. Për më tepër, ne 
mbrojmë tokën dhe ujërat 
nëntokësore që janë baza e jetës 
sonë.

Është më e lehtë të punoni së 
bashku: Është kënaqësi të shikoni, 
të shkëmbeni ide dhe të mësoni 
nga njëri-tjetri!


