SLOVENIJA

17. 07. 2020
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerski tednik

Stran/Termin:

Nov standard pri urejanju okolja

9

Naklada: 12.000,00

MG

Površina/Trajanje: 176,71

KMETIJSTVO

Žanr: POROČILO

JAVNE SLUŽBE PTUJ

Ptuj Nov način odstranjevanja plevela

Nov standard pri urejanju okolja
V podjetju Javne službe Ptuj so se zatiranja plevela na ptujskih ulicah in trgih ter v blokovskih naseljih lotili na

nov način , brez uporabe kemikalij. Kupili so stroj , ki plevel uničuje s hitrim pretokom vročega zraka ' ripagreen
' , ki tudi ne uničuje mikroorganizmov v tleh. Gre za inovativen in zdravju prijaznejši način odstranjevanje
plevela ,

s

katerim

„Pri urejanju okolja

so

začeli delati pred dobrim mesecem.

za

posode. Biološki odpadki

se zavedamo ,

da so urejene javne površine

dobro počutje in

in odpadna olja naj se ne zlivajo

pomembne

prebivalstva ter okolja. Zato smo
za

zatiranje plevela izbrali nov
, brez

za

in žive meje ob cestah primerno
,

način

okolje in zdravje

obrezujejo

da se zagotavlja varnost

v

prometu. V primeru onesnaževanja
cest naj povzročitelj le-te tudi očisti.

uporabe škropiv , ki so škodljiva
prebivalstva.

Nabavili smo nov stroj za

v

kanalizacijo. Prebivalci naj drevesa

zdravje

Če

zatiranje

plevela brez kemikalij ripagreen

bomo odgovorno ravnali vsi skupaj
,

tako naše podjetje kot

vzdrževalec

stal dobrih 2400 evrov , brez

javnih površin ter prebivalci in

davka. Za čisto in zdravo okolje pa

obiskovalci mesta , bo naše mesto

, ki je

je

pomemben prispevek vsakega

vzorno urejeno in čisto ter prijazno

občana in obiskovalca mesta , zato

pozivamo k doslednemu ločevanju
odpadkov in odlaganje le-teh v
namenske

Foto Črtomir Goznik
:

Že dober mesec na Ptuju plevel odstranjujejo na prijaznejši način

,

brez

“

za vse , so

povedali

v

podjetju

Javne

službe Ptuj.

uporabe kemikalij.
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