Durisol kompostér

Kompostér Durisol ponúka ekologické riešenie, ktoré vám pomôže rýchlo a efektívne zhodnotiť biologický
odpad z domácnosti alebo záhrady. Jeho výhodou je jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus,
samoregulácia klímy či praktický poklop, ktorý umožňuje jednoduché dopĺňanie.

Kompostér, ktorý má systém
Organický odpad zo záhrady a domácnosti sa kompostovaním podporou rôznych živých organizmov (červíky,
baktérie, atď.) premení na kompost - organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín.
Je to kolobeh, ktorý vo voľnej prírode funguje automaticky, bez zásahu človeka. Odumreté rastliny sa vďaka
mikroorganizmom a živočíchom rozkladajú a dávajú pôde živiny. Likvidácia záhradného a kuchynského
organického odpadu je vďaka kompostovaniu uľahčená a vyhneme sa tak nákupu drahých hnojív.
Kompostér by mal byť umiestnený v záhrade na ľahko prístupnom mieste. Dobrá dostupnosť kompostéru
uľahčuje zber kompostovaného materiálu ako aj odoberanie zrelého kompostu.

Výhody Leier Durisol kompostéru
prirodný ekologický materiál
masívna konštrukcia
jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus
dlhá životnosť aj v styku s pôdou
likvidácia domáceho organického odpadu ekologickým spôsobom

nepoužívanie chemických hnojív

Náš kompostér má jedinečnú technickú výbavu
vyprázdňovací a miešací systém s viacerými hriadeľmi z pozinkovanej ocele - vďaka tomuto systému sa
hotový humus zhromažďuje v priehradke na spodku kompostéra
posuvné dvere na priehradku
praktický poklop - umožňuje jednoduché dopĺňanie kompostéru
poklop a dvierka zabraňujú prístupu domácich zvierat a nežiadúcich škodcov
uzavretý poklop minimalizuje rast buriny ako aj riziko vysychania
betónové platne Leier na dne - ako základ kompostéru - uľahčia odoberanie zrelého humusu a zabránia
vniknutiu myší

Čo je vhodné na kompostovanie
odpad zo záhrady ako lístie, pokosená tráva, zvyšky rastlín, ostrihané konáre kríkov
odpad z domácnosti ako šupky z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, kávové filtre, čajové vrecúška (je
potrebné odstrániť kovové sponky z vrecúška)
kartóny, kuchynský papier, vreckovky
rezané kvety, zemina z črepníkov, slama
náš tip: Dážďovky majú radi šupky z cibule a kávovú usadeninu

Čo nie je vhodné na kompostovanie
choré alebo škodcami napadnuté rastliny
živočišny odpad ako syr, saláma, mäso alebo kosti (prilákajú potkany a myši)
plienky
sáčky do vysávačov, drevený popol
citrusové plody, banánová šupka (sú často postriekané)
Leier Durisol kompostér je vhodný na spracovanie kuchynského odpadu 6-člennej domácnosti alebo
záhradného odpadu zo záhrady s rozlohou 500 m2.

Expresný kompostér - s exotermickým kompostovaním
Vo vnútri tejto kompostovacej jednotky sa teplota môže vyšplhať aj na 70°C, vďaka čomu bude veľká časť

semien burín zlikvidovaná. Pri starostlivom kompostovaní trvá proces kompostovania zhruba dva mesiace,
pričom treba zabezpečiť potrebnú vlhkosť. Hotový kompost sa odoberie zospodu a môže sa ihneď použiť.

Kompostér s dážďovkami
Pri tomto spôsobe kompostovania do kompostu pridáme zhruba 1 liter kompostových červov (sú dostupné v
špecializovaných obchodoch), ktoré sa pri správnom kŕmeni v priebehu jedného roka rozmnožia na
desaťnásobok. Červíky sa živia kuchynským a záhradným odpadom, rovnako aj papierovým odpadom s
malými výnimkami.
Takto vznikne vzácny kompost, ktorý v záhrade - zmiešaný s pôdou podporuje rast zasadených rastlín.
Tento typ kompostéra sa dá prevádzkovať aj v zime do -20°C. Dážďovky sa v kompostéri rozmnožujú a prežijú
veľa rokov.
Tip pre jednoduchšiu manipuláciu:
Oba spôsoby spracovania kompostu majú svoje výhody, ktoré môžeme kombinovať v jednom zariadení. Okrem
ekologicky šetrnej likvidácie kuchynského a záhradného odpadu ponúkajú Leier Durisol kompostéry aj tú
výhodu, že pôda v našich záhradách môže byť obohatená o prirodné látky namiesto umelých.

Kontakty
Ing. Peter Turan
Produktový manažér Durisol,
tel.č.: 0910917284,
e-mail: peter.turan@leier.sk
Kategóriák: Svahové prvky, doplnky, kvetináče,
Záhradná architektúra, dlažby, Hobby program
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