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ROMÂNĂ
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
 
Stimate proprietar al recipientului pentru compost, Bokashi Organko!

Vă mulțumim pentru încredere și vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima folosire. Suntem 
convinși că vă vor fi de folos pentru înțelegerea corectă asupra colectării și separării resturilor organice.

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție pe website-ul www.skaza.com, pe e-mail-ul bo@skaza.com sau la 
numărul de telefon +386 3 896 36 00.

 Echipa Bokashi Organko

CE ESTE BOKASHI ORGANKO?

Bokashi Organko este un recipient funcțional pentru compost, conceput pentru resturi organice. Permite colectarea 
resturilor organice chiar în bucătărie, fără a fi necesară utilizarea pungilor și golirea zilnică a acestuia. Bokashi Organko 
poate fi păstrat sub rafturile de bucătărie, în dulap sau cămară. Se recomandă plasarea acestuia la temperatura camerei. 
Nu recomandăm păstrarea pe balcon, deoarece frigul îl poate deteriora și poate crăpa în timp. Nu se recomandă expunerea 
directă la soare.

Folosind acceleratorul de compost sub formă de tărâţe organice care este inclus în pachet, în recipientul pentru compost, 
Bokashi Organko, se va realiza un proces de fermentare în care microorganismele eficiente previn putrefacția și formarea 
mirosurilor neplăcute.

Un set de două recipiente pentru compost permite utilizatorului să colecteze resturile organice într-unul dintre ele, în 
timp ce în celălalt se va finaliza procesul de fermentare. Astfel se obține baza pentru compost de primă clasă. Setul de 
compostare este destinat proprietarilor de grădini și compostoare. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.skaza.com.

CE SE POATE PUNE ÎN BOKASHI ORGANKO?

Aproape toate resturile organice pot fi puse în Bokashi Organko. Se recomandă tăierea bucăților mai mari de alimente în 
unele mai mici, deoarece acest lucru contribuie la un proces de fermentare mai eficient

Pachetul Bokashi Organko conține (A1):
1x recipient pentru compost, Bokashi Organko,
1x accesorii suplimentare (1x ustensilă pentru presare, 
1x sită de scurgere, 1x recipient de dozare, 1x vas de 
scurgere, 1x instrucțiuni de utilizare),
1 x accelerator de compost sub formă de tărâțe pentru 
resturi organice (1 kg) , dacă acest lucru este scris pe 
eticheta declarației de pe ambalaj.

Accesoriile suplimentare pot fi achiziționate de pe 
www.skaza.com.

DIMENSIUNI (A2):
Dimensiuni (î / l / L): 39/27/32 cm 
Volum: 16 L

Pachetul Bokashi Organko set de compostare conține (A1):
2x recipiente pentru compost, Bokashi Organko,
1x accesorii suplimentare (1x riglă, 2x sită de scurgere, 
1x recipient de dozare, 1x vas de scurgere, 1x 
instrucțiuni de utilizare),
1 x accelerator de compost sub formă de tărâțe pentru 
resturi organice (1 kg), dacă acest lucru este scris pe 
eticheta declarației de pe ambalaj.

• fructe și legume,
• coji de citrice și de 

banane,
•  mâncare preparată,
•  carne
• gătită și crudă,
•  brânzeturi,
•  pește,
•  iaurt,

• ouă,
•  oase de mici 

dimensiuni,
•  pâine,
•  zaț de cafea,
•  pliculețe de ceai,
•  flori ofilite,
•  o cantitate mică de 

batiste de hârtie.

Fluide:
• oțet,
•  suc,
•  lapte,
•  ulei,
•  apă.

Altele:
•  oase de 

dimensiuni mari,
•  cenușă,
•  excremente de 

animale,
•  hârtie.

ÎN BOKASHI ORGANKO SE POT PUNE: ÎN BOKASHI ORGANKO NU SE POT PUNE:

RO
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MOD DE UTILIZARE BOKASHI ORGANKO

C1 -

C2 -
C3 -
C4 - 
C5 - 

C6 -

C7 -

C8 -

C5 - 

C6 -
C7 -
C8 -

Înainte de a introduce primele resturi organice, folosind recipientul de dozare inclus, presărați 20 ml de tărâțe  în sita 
din recipientul pentru compost.
Înainte de a le plasa în recipient, tăiați bucățile mai mari de resturi organice în bucăți mai mici.
Introduceți resturile în compostor.
Presați resturile cu ustensila de presare inclusă.
După fiecare introducere a unui nou strat de resturi, adăugați 1 măsură de tărâțe. Pentru cantități mai mari de 
resturi, adăugați o cantitate mai mare de tărâțe. Recomandăm 1 măsură de tărâțe la maximum 5 cm de resturi. Dacă 
ați adăugat în recipientul Bokashi Organko mai multe resturi dintr-o dată, presărați proporțional mai multe tărâțe.
 Acoperiți compostorul de resturi organice, Bokashi Organko, cu capacul și verificați ca acesta să fie etanș. Compostorul 
trebuie să fie închis tot timpul. Deschideți-l doar când adăugați resturi în el.
Scurgeți lichidul Bokashi la fiecare 3-5 zile. ATENȚIE! La prima utilizare, lichidul Bokashi se formează după 14 zile.
Când recipientul pentru compost este plin, masa de resturi se goleşte în containerul de resturi organice. ATENȚIE! 
Resturile nu se modifică vizual, deoarece se dezintegrează în 3-5 săptămâni după ce au fost aruncate.

PENTRU UTILIZATORII SETULUI DE COMPOSTARE
Proprietari ai setului de compostare Bokashi Organko, după ce ați umplut primul compostor, presărați 2 măsuri de 
tărâțe peste resturi. Închideți compostorul, verificați dacă este etanș și nu-l deschideți timp de cel puțin 14 zile.
Între timp, utilizați celălalt compostor pentru eliminarea resturilor organice. 
În timpul procesului de fermentare, scurgeți lichidul de fermentare la fiecare 3-5 zile. 
Îngropați apoi masa de resturi în pământ sau goliți-o într-o stivă de compost.

Prin respectarea pașilor următori, utilizarea Bokashi Organko va fi realizată în mod corespunzător. Înainte de prima 
folosire, verificați dacă robinetul este orientat spre semnul „ÎNCHIS”. Mai întâi, introduceți sita în Bokashi Organko. O 
măsură de tărâțe reprezintă 20ml. În cazul în care utilizați tărâțe cu ambalaj diferit, este important să urmați instrucțiunile 
producătorului.

 REZULTATELE PROCESULUI DE FERMENTARE
LICHIDUL BOKASHI
Fermentarea este un proces natural de descompunere a resturilor organice prin acțiunea microorganismelor și nu emite un 
miros neplăcut. Resturile se descompun și nu putrezesc, prin urmare, rețin toate vitaminele și mineralele. Pentru a realiza un 
astfel de proces, la fiecare nou strat de resturi organice adăugate în recipientul pentru compost, Bokashi Organko, adăugați 
un strat de tărâțe care vor descompune în elemente ecologice resturile organice, precum și unele pesticide și alte eventuale 
substanțe nocive.

LICHIDUL BOKASHI NEDILUAT este potrivit pentru a menține curate canalele de scurgere și a igieniza fosa septică. DILUAT cu
Apă, în raportul de mai jos, este un îngrășământ excelent pentru udarea plantelor de apartament și grădină: 
1 : 100 (1 dcl de lichid la 10 l de apă) pentru udare o dată pe săptămână sau mai puțin
1 : 200 (1 dcl de lichid la 20 l de apă) pentru udare frecventă zilnic (de câteva ori pe săptămână)

BAZA PENTRU COMPOST DE PRIMĂ CLASĂ
Prezența microorganismelor naturale în tărâța naturală furnizată în pachet declanșează un proces de fermentare în 
compostor, prin care resturile organice rețin substanțele nutritive, vitaminele și mineralele importante. Unele pesticide și alți 
compuși nocivi se descompun în elemente ecologice. Amestecul de resturi organice fermentate reprezintă o bază de primă 
clasă pentru prepararea ulterioară a compostului adecvat pentru producția de alimente.

TĂRÂȚE PENTRU RESTURI ORGANICE

ROBINETUL
Se toarnă apă în compostorul gol, se rotește robinetul spre 
semnul „DESCHIS” și se lasă apa să curgă prin robinet. Când 
apa din robinet nu mai este colorată, închideți robinetul 
rotindu-l spre semnul „ÎNCHIS”.

COMPOSTORUL
După fiecare golire a recipientului Bokashi Organko se 
recomandă să-l clătiți cu apă curentă, alături de capac 
și robinet, fără a folosi produse de curățare, deoarece 
acestea pot distruge microorganismele eficiente și mediul 
natural din interiorul coșului.

ÎNTREȚINEREA

Tărâțele naturale pentru resturi organice 
sunt un amestec de tărâțe, melasă (zahăr 
și apă), îmbogățit cu microorganisme 
benefice (bacterii lactice, drojdii, 
organisme fotosintetice, actinomicete și 
fungi activ enzimatice), care declanșează 
procesul de fermentare în recipientul 
pentru compost de resturi organice, 
Bokashi Organko, și previne putrezirea 

resturilor. După finalizarea procesului de 
fermentare, resturile organice rețin toți 
nutrienții importanți (în special azotul), 
care ar dispărea în timpul putrezirii. 
Resturile organice fermentate reprezintă 
baza pentru compostul de primă clasă.
Puteți achiziționa tărâțe suplimentare pe 
site-ul nostru www.skaza.com și în toate 
centrele comerciale importante.

ATENȚIE!
Amestecul de resturi din 
recipientul pentru compost, 
Bokashi Organko, lichidul 
Bokashi și tărâțele Bokashi 
nu sunt potrivite pentru 
consum direct. Produsele se 
vor folosi doar în modul și 
scopul menționate în acest 
manual!


