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JAK KORZYSTAĆ Z URBAN COMPOSTER?
Pokrój odpady kuchenne na małe kawałki i wrzuć je
do kompostownika.

Za każdym razem, gdy dodajesz odpady organiczne do
kompostownika, spryskaj je 3 razy przyśpieszaczem
„Speedy Compost”, aby przyspieszyć proces kompostowania.

Starannie zamknĳ pokrywę, aby powietrze nie zakłócało
procesu trawienia.

Opróżniaj pojemnik z płynnego nawozu co 3 dni za pomocą
kranu. Ponieważ płynny nawóz jest bardzo skuteczny, aby
zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, nie powinien
być przechowywany z innymi odpadami nie dłużej niż 3 dni.
Jeśli nie możesz używać płynnego nawozu co tydzień, możesz
przechowywać go osobno w butelce lub szczelnym pojemniku.

Wymieszaj 1 część płynnego nawozu z 3 częściami wody i użyj
do podlania roślin. Ponieważ płynny nawóz jest bogaty w azot
i mikroorganizmy, skutecznie pomoże twoim roślinom rosnąć
i nawozić glebę. Nawóz można również wlać do zlewu lub
toalety, gdzie działa jak organiczny środek czyszczący, aby
utrzymać rury odpływowe w czystości.

Urban Composter to nowoczesny, zajmujący mało miejsca, przyjazny dla kuchni pojemnik do kompostowania,
który kompostuje odpady kuchenne, zamieniając je w bogaty w składniki odżywcze nawóz ogrodowy.
Odkryj kompaktowy i elegancki kompostownik, który zapewni płynny nawóz organiczny już po 3 dniach,
a cenny kompost po 4 tygodniach. Płynny nawóz można bardzo łatwo pobrać z pojemnika za pomocą kranu.
Ergonomiczna pokrywa ułatwia napełnianie i obsługę urządzenia. Urban Composter to idealny sposób na
zmniejszenie ilości odpadów domowych!
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Po 4 tygodniach beztlenowy system kompostowania i Speedy Compost spray wytworzą kompost
pofermentacyjny znany jako poferment.

Co to jest poferment?

Odnosi się to do „odzyskanych” pozostałości lub odpadów pozostawionych po metanizacji odpadów
organicznych. Kompost pofermentacyjny składa się z nadwyżek bakterii, nierozłożonych substancji
organicznych i substancji mineralnych. Może być stosowany jako cenny kompost.

Po 4 tygodniach możesz użyć pofermentu...

...do SADZENIA – 1 część kompostu na 2 części ziemi, jako nawóz do pojemników i skrzynek okiennych.

...aby nakarmić swoje KRZEWY – Wykop dziurę obok krzewu i napełnĳ pofermentem.

...aby wzbogacić i ulepszyć swój NAWÓZ OGRODOWY.

...do nawożenia GLEBY: Zastosuj kompost pofermentowy do swojego ogrodu zgodnie
    z wymaganiami roślin.

CO SIĘ DZIEJE, GDY KOMPOSTER JEST PEŁNY?

PORADY KOMPOSTOWANIA

Odpady, których nie można kompostować:
• Odpady metalu, szkła, kamienia lub plastiku
• Wypełnione worki do odkurzacza
• Pozostałości ryb, mięsa i kości
• Soki mięsne i sosy pieczeniowe
• Polakierowane czasopisma (lub błyszczący papier)
• Pozostałości skórki sera lub węgla drzewnego
• Odchody ludzkie lub zwierzęce
• Leki, chemikalia
• Lakiery, farby, oleje
• Zainfekowane części roślin

Odpady kompostowalne dla kompostownika kuchennego Urban: 
• Odpady owocowe i warzywne (bez owoców cytrusowych)
• Fusy z kawy i liście herbaty
• Odpady kuchenne (skorupki jajek pokruszone na małe kawałki)
• Kwiaty i rośliny
• Zdrowe liście
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