
 

 
 



 

 

 

ООО «Biolan» 

Rusko, 196240, Sankt-Petěrburg  

Nám. Pobědy, d.1 p. «А», kancelář 307 

Tel.. +7(812) 611 09 58  

Tel. +7(812) 925 22 04  

biolan.com 

Proces kompostování lze urychlit tím, že se do 

kompostu přidá dusík. Přidejte aktivátor kompostu 

Biolan 0,5 litru na 100 litrů nebo granule přírodního 

hnojiva Biolan v množství 2,5 litru na 100 litrů 

odpadu. 

Přídavné Promíchávač kompostu Biolan 

zařízení: S pomocí promíchávače probíhá promíchávání 

kompostu velmi snadno a bez zatěžování zad.  

Je vyroben z polypropylenu vyztuženého 

skelnými vlákny, číslo dílu je 70575200 
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(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ  

zahradního kompostéru  

Kámen Biolan 

Kompostér se instaluje na nosném základu na suchém 

místě, kde se neshromažďuje stojatá voda. Na dno 

kompostéru uložte vrstvu směsi pro kompostéry a toalety  

Biolan nebo jiného hrubého materiálu, aby se zakryly 

ventilační otvory na drážkách dna. Odpad se pokládá ve 

vrstvách. Pro efektivní proces kompostování musí být 

zajištěna optimální vlhkost. 

KYSLÍK: zásypový materiál pro kompostéry a toalety 
Biolan nebo rozdrcené větvičky, přidávané k odpadu, 
zajišťují kompostu vzdušnost.   

VLHKOST: Odpady umístěné na okrajích zahradního 

kompostu snadno zasychají. Přírodní kamenný kompostér  

Biolan udržuje vlhkost lépe než zásobník vyrobený z desek. 

Vlhkost bude optimální tehdy, když kompostní hmota 

vypadá vlhce a leskne se. Při stisknutí hmoty z ní musí 

odkápnou několik kapek vody.   

ŽIVINY:  V kompostu musí být optimální poměr uhlíku 
a dusíku. Zelený zahradní odpad, hnůj, moč a 
kuchyňský odpad obsahují dusík. Suchý odpad, jako 
je suché seno, sláma, listy stromů a větve, 
kompostovací a toaletní směs Biolan jsou zdrojem 
uhlíku.  
Obsah kompostéru by se měl jednou nebo dvakrát ročně 

promíchat. Nezralý odpad na okraji tak skončí v nejteplejším 

místě - ve středu kompostéru. 

Pro vyprázdnění kompostéru se těleso vyjme ze základu. 

Nejprve se snažte zvedat těleso z různých stran kompostéru 

tak, aby se hmota kompostu, která je na podpěře, posunula 

pryč.     

Zahradní odpad dozrává do fáze kompostované zeminy  za 

1-2 roky. 

 


