
Urychlovač kompostu (weiki 51) 

Co Vás často zajímá? 

JAK POUŽÍVAT URYCHLOVAČ KOMPOSTU WEIKI V BOKASHI 
SYSTÉMU? 
Asijská metoda Bokashi funguje na rozdíl od běžného kompostování, které vyžaduje pro rozklad 

organické hmoty přístup vzduchu, na principu anaerobní fermentace. Navíc je všechno v příjemném 

minimalistickém balení, bez žížal, mušek i zápachu. 

1. Do nádoby vložte organický odpad, pokropte neředěnými bakteriemi weiki pro kompost 

(cca jedno víčko na jeden litr odpadu), posypte urychlovačem kompostu weiki (dvě 

zarovnané lžíce na 1 litr odpadu) a následně celou směs upěchujte a uzavřete, protože 

rozklad probíhá bez přítomnosti kyslíku. Jakmile je nádoba naplněná, stačí ji nechat dva týdny 

pracovat. 

2. Poté pravidelně stáčejte fermentační tekutinu. Máte dvě možnosti. Buď si pořídíte dvě 

Bokashi nádoby a v době zrání jedné plníte tu druhou, nebo materiál z naplněné nádoby 

přesypete do dostatečně velké nádoby s víkem, ve které ho necháte čtrnáct dní dozrát. 

Přitom můžete v klidu plnit Bokashi nádobu novým biodpadem. 

3. Bokashi nádobu neotvírejte moc často. Vlastně čím méně ji budete otvírat, tím lépe. Bokashi 

kompostování totiž probíhá bez přítomnosti vzduchu. Proto doporučujeme kuchyňský odpad 

plnit do uzavíratelné nádoby (misky s víkem), a teprve až ji naplníte, přesypejte ji do Bokashi 

kompostéru. Díky tomu se také usnadní dávkování probiotik i urychlovače (právě podle 

obsahu nádoby). 

CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ ZALOŽÍTE A OPEČOVÁVÁTE KOMPOST 
ŠPATNĚ? 

• Zaplevelíte si celou zahradu. 

• Roznesete si do záhonků zákeřnou plíseň a další patogeny. 

• Znečistíte spodní vodu. 

• Otrávíte členy rodiny a nejspíš i sousedy široko daleko smrdutým závanem. 

A to přece nechcete. Správně založený, krmený a urychlovačem kompostu a probiotiky 

weiki ošetřený kompost nezapáchá a z odpadu téměř zdarma vyrábí prvotřídní substrát a hnojivo. 

 

KDO ZA TÍM STOJÍ? 
Česká firma MANETECH, a.s. byla založena v roce 2000 a zabývá se vývojem a distribucí účinných 

technologií založených na ekologických principech. V posledních letech jsme se rozhodli výrazně 

rozšířit portfolio výrobků využívajících obrovské schopnosti probiotik. Abychom tuto unikátní 

a inovativní technologii zpřístupnili i vám, vznikla produktová řada weiki určená zahrádkářům 

a domácím pěstitelům. 

 

 


