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ČÁSTI

BOKASHI ORGANKO 
ESSENTIAL

BOKASHI ORGANKO 
ESSENTIAL 

+ PODSTAVEC

SET DVOU BOKASHI 
ORGANKO ESSEN-
TIAL + PODSTAVEC

Víko (a) 1× 1× 2×

Odměrka (b) 1× 1× 1×

Pěchovadlo (c) 1× 1× 1×

Síto (d) 1× 1× 2×

Nádoba (e) 1× 1× 2×

Držadlo (f) 1× 1× 2×

Kohoutek (g) 1× 1× 2×

Sběrná 
nádoba (h)

/ 1× 1×

Podstavec (i) / 1× 1×

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

(g)
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BOKASHI ORGANKO
ESSENTIAL

BOKASHI ORGANKO
ESSENTIAL + PODSTAVEC

SET DVOU BOKASHI 
ORGANKO ESSENTIAL 
+ PODSTAVEC

15,3 L

15,3 L

2× 15,3 L

352 mm 302 mm

352 mm 302 mm

352 mm 302 mm
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CO JE POTŘEBA VĚDĚT PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

KROK 1: VYTÁHNĚTE 
KOHOUTEK, DOKUD 
NEUSLYŠÍTE KLIKNUTÍ.

KROK 2: ZAVÍREJTE 
KOHOUTEK, POKUD ZROVNA 
NESTÁČÍTE BOKASHI DŽUS.

1. NASTAVENÍ KOHOUTKU

2. VLOŽENÍ SÍTA DO NÁDOBY

3. NASAZENÍ NÁDOBY NA PODSTAVEC
(pouze pro modely s podstavcem)

KLIK



DEMONTÁŽ

VHODNÉ DO MYČKY 
NA NÁDOBÍ

HOUBA



Stáčejte 
bokashi džus 
každé 3–4 dny.

Zavřete víko.

JAK POUŽÍVAT BOKASHI ORGANKO ESSENTIAL

 20 ml 20 ml



Zředěný bokashi džus s 
vodou v poměru 1 : 200 pro 
zálivku rostlin.

Koncentát džusu pro čištění 
odpadu.

Po naplnění nechte bokashi 
nádobu 2–4 týdny uzavřenou, 
aby se dokončil fermentační 
proces.

tel:38638963600


VÍCE O BOKASHI ORGANKO 
ESSENTIAL

Bokashi Organko Essential je 
fermentační nádoba na bioodpad 
o objemu 15,3 l vyrobená z recyklovaného 
plastu. Je vzduchotěsná a slouží pro 
fermentaci organických zbytků za použití 
bokashi směsi s účinnými mikroorganismy.

WHAT TO PUT INTO BOKASHI
ORGANKO?

Bokashi Organko kompostér zpracuje téměř 
veškerý organický odpad. Pro efektivnější 
proces fermentace doporučujeme bioodpad 
nakrájet na menší kousky.

OSTATNÍ

velké kosti

popel z cigaret 
a černého uhlí

zvířecí výkaly 
(od nebýložravých 

domácích mazlíčků)

Do Bokashi Organko nádoby nepatří 
tyto položky:

TEKUTINY 
(ve větším množství)

ocet

džus

mléko

olej

voda



Do Bokashi Organko kompostéru 
lze vyhodit tento bioodpad:

ovoce a zelenina

citrusy a banánové slupky

vařené jídlo

vařené i syrové maso 
(v menším množství)

ryby

sýr

jogurt

vejce

menší kosti

kávová sedlina

chleba

čajové sáčky

zvadlé květiny

menší množství suchého 
materiálu

(kapesníky, piliny, hobliny, 
karton…)

tel:38638963600


CO DĚLAT S BOKASHI DŽUSEM?

CO DĚLAT S FERMENTOVANOU HMOTOU?

JAK POUŽÍVAT BOKASHI SMĚS?

Fermentace je přirozený proces rozkladu 
organického odpadu účinnými mikroorgan-
ismy bez nepříjemného zápachu hnijících 
potravin. Aby si hmota zachovala veškeré 
vitamíny a minerály, je vhodné s každou 
novou vrstvou bioodpadu přidat do nádoby 
také bokashi směs. Během procesu fermen-
tace vzniká tzv. bokashi džus, který je nutné 

Během procesu fermentace účinnými 
mikroorganismy si hmota zachovává 
všechny základní živiny, vitamíny a min-
erály. V případě, že jsou v odpadu přítomny 
pesticidy nebo jiné škodlivé sloučeniny, 
účinné mikroorganismy podpoří jejich rozklad. 
Směs fermentovaného organického odpadu 
představuje prvotřídní zdroj pro další přípravu 
kompostu vhodného pro pěstování potravin.

Pakliže chcete bokashi výstup použít na 
zahradě, je nutné ho nejprve zkompostovat. 
Vykopejte 30 cm hlubokou jámu, vysypte do 
ní fermentovanou hmotu z Bokashi Organko 
nádoby a zakryjte ji zeminou. Počkejte 2 
týdny a můžete začít sázet. Hmota se zcela 
rozloží za 2–3 měsíce (9a). Druhou možností 
je přidat fermentovanou hmotu do zahrad-
ního kompostéru a zahrabat ji.

Bokashi výstup můžete také zakopat do 

Přírodní bokashi směs je směs otrub obo-
hacená o účinné mikroorganismy (převážně 
bakterie mléčného kvašení). Bokashi směs 
nastartuje proces fermentace a zabraňuje 
hnití odpadu v nádobě. Před vložením první 
vrstvy odpadu do nádoby zasypte dno 
20 ml bokashi směsi (polovina odměrky) 
(1) a každou vrstvu nového odpadu znovu 
zasypte 20 ml bokashi směsi (3). Balení bo-
kashi směsi skladujte uzavřené na suchém 
místě

pravidelně stáčet, (vložte pod kohoutek 
sběrnou nádobu a kohoutek otevřete) (6).

Koncentrát bokashi džusu je vhodný pro 
čištění odpadu nebo septiku, ideálně v kom-
binaci s jedlou sodou. Na zahradě může být 
užitečný také pro hubení plevele. Pokud do 
bokashi nádoby nepřidáváte vařené nebo 
jiné solené jídlo, můžete zředěnou kapalinu 
použít jako hnojivo zejména pro zahradní 
rostliny (7). Bokashi džus nařeďte s vodou 
v poměru 1 : 200 (1 dcl na 20 l vody). 

 20 ml



NA CO SE ČASTO PTÁTE

KDE MOHU UCHOVÁVAT BOKASHI ORGANKO 
NÁDOBU?

• Optimální teplota je okolo 20 °C.
• Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
• V prostředí s teplotou pod 15 °C se proces 

fermentace výrazně zpomaluje.

JAK SE ZBAVIT PLÍSNĚ?

TMAVÁ PLÍSEŇ:
Něco se v procesu pokazilo – bokashi 
nádoba nebyla utěsněná nebo jste pravi-
delně nestáčeli bokashi džus. V takovém 
případě nádobu vyprázdněte do díry na 
zahradě, smíchejte se stejným množstvím 
bokashi směsi a suchého materiálu a nechte 
hmotu 4 týdny zakrytou zeminou. Po uplynutí 
této doby můžete bokashi výstup použít. 
Pokud zahradu nemáte, vyhoďte hmotu do 
směsného komunálního odpadu.

BÍLÁ PLÍSEŇ:
Bílá plíseň se může objevit, když kompostér 
plníte velmi pomalu nebo je v něm hodně 
vzduchu. Bílá plíseň naštěstí není škodlivá. 
Pokud vám ale vadí, položte na vrstvu odpa-
du zasypaného bokashi směsí kus silného 
papíru.

PROČ MOJE BOKASHI NÁDOBA ZAPÁCHÁ?

Vůně je dobrým indikátorem, že je fermen-
tace úspěšná. Dokud má bokashi kompostér 
sladkokyselou octovou vůni a nezapáchá 
jako shnilé jídlo, je všechno v pořádku. Při 

správném utěsnění by Bokashi Organko 
nemělo ovlivňovat pachy ve vaší kuchyni.

Pokud kompostér začne zapáchat, je něco 
špatně. Vyzkoušejte následující:

• Přidejte do bokashi kompostéru více 
organického odpadu.

• Přidejte více bokashi směsi.
• Ujistěte se, že organický odpad není příliš 

mokrý.
• Pravidelně stáčejte bokashi džus.
• Ujistěte se, že je nádoba dobře utěsněná.
• Chraňte nádobu před přímým sluncem.

Další odpovědi na časté dotazy najdete 
zde: https://knowledge.skaza.com/ nebo na 
stránkách www.kokoza.cz.

Produkt z Bokashi Organko nádoby, 
bokashi džus a bokashi směs nejsou 
vhodné ke konzumaci.

Víko kompostéru neslouží jako 
kuchyňské prkénko, ale je určeno 
pouze k likvidaci odpadu.

Lze mýt v myčce na nádobí do 
teploty max. 55°C nebo v eko režimu. 
Víko nedávejte do myčky.

Nevystavujte výrobek přímému slunci 
a nízkým teplotám.

!

díry blízko stromu. Dejte si ale pozor, abyste 
ho nezakopali příliš blízko stromu – fermen-
tovaná hmota je velmi kyselá a potřebuje 
více času na stabilizaci. (9b). Pokud nemáte 
zahrádku, na kterou byste mohli bokashi 
výstup zakopat, můžete ho vyhodit do hnědé 
popelnice na bioodpad (9c).

tel:38638963600
https://knowledge.skaza.com/
http://www.kokoza.cz


PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ PRODUKTY, KTERÉ VÁM POMOHOU EFEKTIVNĚ ZPRACOVAT 
ORGANICKÝ ODPAD A PŘISPĚT K ČISTŠÍ PLANETĚ:

www.kokoza.eshop.cz

Přečtěte si více o Bokashi 
kompostování naskenováním 
QR kódu nebo se podívejte na 

www.kokoza.cz

ZE ZBYTKŮ JÍDLA ZDROJ JÍDLA.

http://www.skaza.com/our-products/why-skaza-products
http://www.kokoza.eshop.cz
http://www.kokoza.cz
https://content.skaza.com/download-ebook-bokashi-composting-user-manual 
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