
Bine aţi venit
Odată cu achiziționarea BOKASHI 
ORGANKO 2, ați devenit proprietarul unui 
recipient de bucătărie pentru compostare 
care vă va ajuta să aplicați obiceiuri noi 
care contribuie la  conservarea planetei.

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 mereu la 
dispoziție pe site-ul www. skaza.com, pe 
e-mail-ul bo@skaza.com sau la numărul 
de telefon +386 896 36 00.



Ce este BOKASHI 
ORGANKO 2?
Recipientul avansat și funcțional pentru 
compost de bucătărie care soluționează 
nevoia de colectare și separare a 
deșeurilor organice în gospodărie 
sau la locul de muncă. Procesul de 
putrezire este cea mai frecventă cauză 
a mirosurilor neplăcute.

În BOKASHI ORGANKO 2, resturile 
organice nu putrezesc. Prin adăugarea 
acceleratorului de compost sub formă 
de tărâțe naturale, resturile 
fermentează fără a genera miros. Prin 
adăugarea de tărâțe se previne 
formarea mirosurilor neplăcute, 
formarea mucegaiului și, în consecință, 
nu se vor atrage insecte.

Prin stabilirea unei fermentări eficiente, 
BOKASHI ORGANKO 2 vă ajută să 
obțineți baza pentru compost de primă 
clasă și lichid sau îngrășăminte Bokashi 
de calitate. Resturile organice pot fi 
colectate timp de câteva săptămâni în 
bucătărie, fără a fi transportate zilnic la 
un compostor exterior sau la o unitate 
externă de resturi organice.

Prin aspectul său elegant, recipientul 
pentru compost își găsește loc în orice 
bucătărie. Si se poate folosi în cel mai 
convenabil loc – chiar pe blatul de la 
bucătărie!

Pachetul BOKASHI ORGANKO 2  
conține:

A — capac
B — placă pentru presare
C — recipient interior 
D — recipient exterior 
E — curea pentru transport
F — dop
+ recipient de dozare

Include accelerator de compost sub 
formă de tărâțe bokashi (1 kg) , dacă 
acest lucru este indicat pe eticheta 
declarației de pe ambalaj.

În pachetul  pentru set, cantitățile com-
ponentelor, cu excepția recipientului de 
dozare și a instrucțiunilor, sunt dublate.

Dimensiuni (î / l / L)
34/24/24 cm

Volum
9,6 l



1. Înainte de a introduce primele resturi 
organice, presărați 20 ml de tărâțe în 
recipient. 

2. Înainte de a le plasa în compostor, tăiați 
bucățile mari de resturi organice în 
bucăți mai mici. Introduceți resturile în 
compostor. 

3. După fiecare introducere a unui nou 
strat de resturi organice, adăugați 20 
ml de tărâțe. Pentru cantități mai mari 
de resturi organice, adăugați mai multe 
tărâțe. Recomandăm 20 ml la 5 cm de 
resturi. 

4. Presați resturile cu placa pentru presare 
și eliminați astfel aerul, apoi acoperiți cu 
capacul. 

5. Pregătiți recipientul pentru scurgerea 
lichidului Bokashi. Înainte de a desface 
dopul, înclinați compostorul în direcția 
opusă dopului și desfaceți-l la 45 de 
grade. Apoi scurgeți lichidul. 

6. Umpleți compostorul până la aproxima-
tiv 5 cm sub marginea superioară. Goliți 
conținutul compostorului în containerul 
pentru resturi organice sau închideți-l 
pentru 14 zile pentru a obține baza 
pentru compost de primă clasă. În acest 
caz, eliminați conținutul în compost sau 
îngropați-l în pământ. Lichidul Bokashi 
trebuie scurs regulat. 

Instrucțiuni de 7 
utilizare a BOKASHI 
ORGANKO 2

7. Pentru utilizatorii setului: în timpul proce-
sului de fermentare care are loc într-unul 
dintre recipiente, utilizați-l pe celălalt 
pentru resturile noi.

Ce se poate pune în
Bokashi Organko 2?
În recipientul pentru compost, BOKASHI 
ORGANKO 2, se pot adăuga aproape 
toate tipurile de resturi organice. Se 
recomandă tăierea bucăților mari de 
alimente în unele mai mici, deoarece 
acest lucru contribuie la un proces de 
fermentare mai eficient

ÎN RECIPIENTUL PENTRU COMPOST, BOKASHI 
ORGANKO 2, SE POT pune: fructe și legume, 
coji de citrice și de banane, mâncare 
preparată, carne gătită și crudă, brânzeturi, 
pește, ouă, oase de mici dimensiuni, pâine, 
zaț de cafea, pliculețe de ceai, flori ofilite, o 
cantitate mică de batiste de hârtie.

ÎN RECIPIENTUL PENTRU COMPOST, BOKASHI 
ORGANKO 2, NU SE POT pune:
   lichide – oțet, suc, lapte, ulei, apă 
   altele – oase de mari dimensiuni , cenușă,   
excremente de animale



Avantajele folosirii 
Bokashi Organko 2?

TĂRÂȚE PENTRU RESTURI 
ORGANICE
Tărâțele naturale pentru resturi 
organice (cunoscute sub numele de 
Bokashi) 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 2, și previne putrezirea 
deșeurilor. După finalizarea procesului 
de fermentare, resturile organice rețin 
toți nutrienții importanți (în special 
azotul), care ar dispărea în timpul 
putrezirii. Resturile organice fermentate 
sunt o materie primă pentru compostul 
de primă clasă 

LICHIDUL BOKASHI
Fermentarea este un proces natural de 
descompunere a resturilor organice prin 
acțiunea microorganismelor, fără a 
genera miros neplăcut. Resturile se 
descompun și nu putrezesc, prin urmare 
rețin toate vitaminele și mineralele. 
Pentru a realiza un astfel de proces în 
recipientul BOKASHI ORGANKO 2, după 
fiecare introducere a unui nou strat de 
resturi organice, 

adăugați tărâțele furnizate în pachet 
(cunoscute sub numele de Bokashi), 
care descompun toate resturile.

Nediluat
este potrivit pentru a menține curate 
canalele de scurgere și a igieniza fosa 
septică.

Diluat
cu apă într-un anumit raport este un 
îngrășământ excelent pentru udarea 
plantelor de apartament și grădină.

1:200 (1 dcl lichid la 20 l apă).

Prezența microorganismelor naturale în 
tărâța naturală declanșează un proces 
de fermentare în compostor, prin care 
resturile organice rețin substanțele 
nutritive, vitaminele și mineralele 
importante. Amestecul de resturi 
organice fermentate reprezintă o 
materie primă de înaltă clasă pentru 
prepararea ulterioară a compostului, 
adecvat pentru producția de alimente.



Instrucțiuni de 
întreținere
După fiecare golire a recipientului 
pentru compost BOKASHI ORGANKO 
2, se recomandă să-l clătiți cu apă 
curentă, fără a folosi produse de 
curățare, deoarece acestea pot distruge 
microorganismele eficiente și mediul 
natural din interiorul acestuia.

DESCHIDEREA PĂRȚII  INTERIOARE 
A RECIPIENTULUI PENTRU 
COMPOST -  DEMONTARE
După fiecare golire a BOKASHI 
ORGANKO 2, compostorul trebuie 
demontat și curățat. Partea interioară 
poate fi ușor îndepărtată din partea 
exterioară, apăsând ambele butoane și 
împingând în sus în același timp. Pentru 
a introduce partea interioară în partea 
exterioară, vă rugăm să fiți atenți la 
poziția butoanelor care trebuie să se 
potrivească cu orificiile de pe coșul 
exterior. Împingeți partea interioară 
până când butoanele sunt în poziția 
inițială.

CURĂȚAREA CU PLACA DE 
PRESARE PRAVILNA UPORABA 
POTISKIVAČA Utilizarea corectă a 
plăcii

În timpul presării deșeurilor, placa 
trebuie să fie complet extinsă și în 
poziție orizontală, împingând-o astfel 
spre partea de jos, presând resturile și 
eliminând cât mai mult aer. ATENȚIE! Nu 
apăsați placa în mod agresiv! Pentru a 
scoate placa, utilizați partea mai lungă a 
mânerului și trageți-o în sus, fără a 
forța, împreună cu placa. Pompa se va 
plia în jumătate și va fi mai ușor de 
extras din recipientul pentru compost.

Utilizare ca accesoriu

Placa complet pliată poate fi utilizată ca 
accesoriu pentru curățarea recipientului 
pentru compost după golirea 
conținutului acestuia. Pur și simplu pliați 
placa și răzuiți cu ea pereții 
recipientului.

MÂNER / CUREA
Sunt prevăzute două poziții pe un buton 
comun pentru mâner – în timpul 
utilizării. În timpul transportului până la 
golire, utilizați ambele butoane de 
transport. În timpul transportului, 
greutatea este mai bine distribuită 
pentru o transportare mai ușoară.
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Atenție
Amestecul de resturi din recipientul 
pentru compost de bucătărie, BOKASHI 
ORGANKO 2, lichidul Bokashi și tărâțele 
Bokashi nu sunt potrivite pentru 
consum! Produsele se vor folosi doar în 
modul și scopul menționate în acest 
manual!

Capacul nu este potrivit ca planșă pentru 
tăiat, ci doar pentru eliminarea deșeurilor.

Se poate spăla în mașina de spălat vase la 
maxim 55°C sau în modul eco. Nu 
expuneți produsul la lumina directă a 
soarelui și la temperaturi scăzute.




