JK125/270/400 – časté dotazy
1. Opravdu mohu kompostovat veškerý bioodpad z kuchyně? A co kosti?
Ano, opravdu můžete kompostovat veškerý bioodpad (řídké polévky a omáčky je zapotřebí
nejprve slít). Do kompostéru můžete vyhodit i takový bioodpad jako jsou rybí kosti, kuřecí
skelety či ostatní kosti). Rybí kosti se úplně rozloží a zmizí. Kosti kuřecí a kosti z ostatních
druhů masa budou po skončení kompostovacího procesu očištěné ode všech zbytků masa
(a tímpádem nebudou atraktivní pro domácí zvířata ani pro hmyz a jiné škůdce. Menší
kuřecí kůstky (např. žebra) se zkompostují, jsou-li v kompostéru dostatečně dlouhou dobu.
2. Co lze v Jora kompostéru kompostovat?

Vhodné ke kompostování

Nevhodné pro kompostování

Zbytky jídla (syrové, vařené, smažené,
uzené)

Cigaretové nedopalky, popel a tabák

Maso a kosti

Žvýkačky

Ryba a rybí kosti

Alobal a ostatní kovy

Škeble

Výrobky z gumy

Zelenina

Kočkolit (s výjimkou speciálního
kompostovacího kočkolitu)

Vejce a vaječné skořápky

Sáčky z vysavače

Brambory

Obálky, noviny či jiný silně potištěný
materiál

Chléb a sušenky

Žádné plasty ani igelitové tašky (s výjimkou
kompostovacích)

Ovoce (všechny druhy)

Nápojové kartony (jsou povoskované)

Kávové sedliny včetně papírových filtrů

Lepící pásky

Čajové sáčky i sypaný čaj

Kusy natřeného či impregnovaného dřeva

Papírové kapesníky, sáčky, utěrky
(nebarvené)

pytlovina

Papírové ubrousky (nebarvené)

Popel z ohniště, křída, půda

Obaly od vajec (nebarvené a bez
cenovek)

Tekutiny – mléko, polévka, atd.

Piliny od křečka / morčete
Zbytky květin z váz, květináčů i teras

3. Kde se dají sehnat piliny?
Do JK kompostérů se používají jemné odřezky dřeva a piliny. Lze je běžně získat na pile, v
truhlářství či tesařství.
Další možností je použít dřevěné pelety. Jsou k mání u dodavatelů dřeva na otop (jedná
se o nejnovější „uhlíkově neutrální“ zdroj energie pro kamna a kotle).

4. Dá se použít něco jiného namísto pilin či dřevěných pelet?
Dobře funguje kokosové vlákno či jiné dřevní vlákno, ale musí být zpracováno na drobné
kousky, téměř na prášek, jinak vlhkost z bioodpadu nepohltí.
5. Mohu místo dřevěných pelet / pilin použít kartonové krabice nebo skartovaný
papír?
Teoreticky ano, ale papír musí být skartován i v příčném řezu, jinak se v kompostéru bude
shlukovat a utvoří hroudu. Karton je poměrně problematický, neboť je nutné jej na malé
kousíčky roztrhat či rozstříhat ručně. Navíc je ho potřeba docela velké množství, je tedy
lepší mít jej v zásobě spíše jen jako doplněk, jako náhražku dřevěných pelet/pilin jej
používat nedoporučujeme.
6. Co odpad ze zahrady? Mohu jej vložit do kompostéru?
Do kompostéru můžete vložit jakékoli rostlinné zbytky kromě tvrdých dřevnatých částí
a větví – nemají potřebný čas na zkompostování ani když jsou naštěpkované. Proto
odřezky dřeva jako náhradu za dřevěné pelety či piliny nedoporučujeme.
7. Když vyhodím do kompostéru plevele, dojde k zahubení jejich semen?
Jediná běžná semena, která se zdají být nezničitelná, jsou semena rajčat. Teplo vznikající
v kompostéru všechna ostatní semena zahubí.
8. Mohu do kompostéru vyhodit posekanou trávu?
Ano, ale produkujete-li pravidelně větší množství, zaplníte kompostér za krátkou dobu a
nezbyde Vám místo na bioodpad z kuchyně!
9. Jak často mám kompostér točit?
Pokaždé, když do kompostéru vložíte bioodpad – to stačí.
10. Jaké jsou rozměry a kapacita kompostérů?
Specifikace / Modely

JK 125

JK 270

JK 400

Rozměry bubnu (mm)

710 x 600

920 x 700

1170 - 800

Rozměry vč. stojanu (mm)

950 x 700

1150 x 700

1400 - 800

1200

1250

1300

Hmotnost

29

38

68

Objem (litr)

125

270

400

10 - 12

25 - 30

50 - 80

Výška vč. vysokého stojanu (mm)

Kapacita litrů / týden

11. Dodává se kompostér s konzolami k zavěšení na zeď?
Ano, konzoly na zeď jsou standardně dodávány v krabici spolu s kompostérem. Máme též
v nabídce vysoké podstavce určené k postavení kompostéru na zem. S nimi je pak dno
kompostéru 60 cm nad zemí.
Naplněné kompostéry mají vysokou hmotnost – napříkald JK270 po naplnění váží kolem
250kg. Můžete zabetonovat dva 150mm x 150mm sloupky, na které lze kompostér
připevnit, či jej lze zavěsit na pevnou cihlovou, betonovou či kamennou zeď pomocí kotev.
NEPOUŽÍVEJTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OBYČEJNÉ HMOŽDINKY A ŠROUBY. Jste-li na
pochybách, kupte si místo toho vysoký stojan a umístěte kompostér na zem.

12. Nechci-li kompostér připevnit na zeď, je zapotřebí jej umístit na pevný
podklad?
Ano – nohy by měly stát na prknech, fošnách nebo na betonu, jinak se kompostér po
naplnění zaboří do země.
13. Vzniká při procesu kompostování nějaká tekutina?
Ano, vznik určitého množství tekutiny je při kompostovacím procesu nevyhnutelný
a kompostéry nejsou 100% vodotěsné. Vlhkost kompostované směsi je regulována
dřevěnými peletami / pilinami. Bioodpad z kuchyně je důležité před vložením do
kompostéru zbavit veškeré přebytečné tekutiny.
V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
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