Kundens berättelse

”I slutskedet valde vi mellan en separat
gödselbyggnad och Talli-Jussi-lösningen
för att lösa gödselstaden. De ekonomiska
faktorerna talade för Talli-Jussi, eftersom
byggnadskostnaderna för en separat
gödselstad skulle ha blivit cirka fem gånger
högre. Även andra saker styrde valet av TalliJussi: utrymmesdispositionen, utseendet och
särskilt tömningssättet tilltalade oss. Det som
har varit särskilt överraskande med Talli-Jussilösningen är hur snabbt gödseln brinner och
förändras till växtunderlag.”
- Pasi Hurme, Lieto

REGISTER TODAY!

Kontakta

Biojussi
Väkiparrantie 25
38200 Sastamala, Finland
Telefon: +358 (0)50 3098 442
E-post: info@biojussi.ﬁ

Företaget
Biojussi är ett familjeföretag som specialiserar sig
på fastighets- och miljövård samt planering och
byggande av avloppssystem. Företagsledare Jukka
Harjula har varit företagare inom miljöbranschen
sedan år 1992. Han har arbetat som planthandlare,
inom planerings- och byggnadsprojekt för miljön,
samt med vård av fastigheter och dammar. Nu
används erfarenheten i planering och byggande av
kompostorer och avloppssystem.

Talli-Jussi

kompostbehållare
och förråd

Från oss får du, förutom Talli-Jussi, även
lösningar för ﬁltrering av BDT-vatten, eﬀektiva
fastighetskomposterare och termoskydd som
baseras på en jordkällares verksamhetsprinciper.
Vi erbjuder också avloppsplanering och -system
samt tjänster för miljöbyggen och anläggning av
grönområden.

Gödsel för åkern,
grönsakslandet eller
trädgården
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Fördelar

Modeller

Fungerar med allt slags torrströ
Talli-Jussi har testats med nästan allt slags
torrströ. Den passar utmärkt för hampa, halm,
torv, sågspån o.s.v.

Förmånligare

Gödseluppsamlingssystemet TalliJussi är lösningen på ditt stalls
gödselproblem

Anskaﬀnings- och installeringskostnaderna för
Talli-Jussi är bara en bråkdel av kostnaderna
för en gödselstad som byggs enligt

När strögödsel lagras i storsäckar och komposteras
i Tall-Jussis komposterare, halveras nästan
gödselvolymen. I komposteraren skapas ett jämnt
och rent stoﬀ, som du kan använda själv eller
överlåta till uppsamling.

Inga olägenheter med lukt eller
skymd sikt

Talli-Jussi är snabb att installera och kräver bara en
anmälan till myndigheter om överlåtelse av gödsel.
Massan kan lagras i storsäckar eller tömmas på ﬂaket
med hjälp av ventilsäckar.

Effektiv kompostmassa

+358 (0)50 3098 442

Talli-Jussis täta konstruktion håller styr på
gödsellukten. Enheten som installeras i
marken är så gott som omärkbar.

Kompostmassan som skapas i Talli-Jussi
eﬀektiverar omedelbart till exempel
gräsmattans tillväxt.

Du kan alltid nå oss på telefon! Ring och be om en
offert på Talli-Jussi för ditt stall.

Talli-Jussis verksamhetsprincip

Snabb installation

Val av torrströ

Kompostering

Talli-Jussi levereras till ditt stall
som en installationsklar enhet
och för den gräver man en grop
i marken.

Komposteraren fungerar med
vilket som helst torrströ, men
med hampa får man igång det
snabbaste kretsloppet.

Under den första månaden
minskar gödselvolymen 30
procent och under den därpå
följande månaden 10 procent.

Upphämtning och
slutanvändning
Storsäckarna hämtas upp och
av den komposterade gödseln
tillverkas jordförbättringsmedel.

Talli-Jussi tillverkas i två olika modeller (Talli-Jussi
2000/4000), som drar 2 respektive 4 kubik.
Talli-Jussi 2000 har en storsäck med fast botten och
lyftöglor. Det större TalliJussi 4000-systemet har
två storsäckar och även en
ventilsäck som alternativ.
För strögödsel från tre hästar
behövs ett Talli-Jussi 2000eller 4000-system. Säckarna
kan lyftas till lagret för att
vänta på upphämtning eller
för efterkompostering.
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Exempel
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I vidstående tabell presenteras medeltal för hur
mängden gödsel utvecklas vid användning av TalliJussi. Uträckningen har gjorts för vintersäsongen,
då det uppstår 25 procent mer gödsel än under
sommarsäsongen. Komposteringen kan eﬀektiveras
med mantlad uppvärmning med en kabel på 100
watt som installeras på den yttre ramen.

Hästar

Oseparerad
stallgödsel

Efter 2 mån

1 häst

1000-1500 l

490-735 l

2 hästar

2000-3000 l

980-1470 l

3 hästar

3000-4000 l

1470-1960 l

4 hästar

4000-5000 l

1960-2450 l

5 hästar

5000-6000 l

2450-2940 l

6 hästar

6000-7000 l

2940-3430 l

7 hästar

7000-8000 l

3430-5310 l

