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Skaza auttaa sinua säästämään luontoa ja rahaa 
tarjoamalla ratkaisuja orgaanisen jätteen kätevään ja 
helppoon  hävittämiseen.

Kaupunkipuutarhurit voivat saada ensiluokkaista 
esikompostimateriaalia missä tahansa BioProffa Organko 
2 Bokashi-kompostorin avulla. Siitä saatava 
fermentoitineste on äärettömän hyvää lannoitetta kaikille 
kasveille.

BioProffa Organko 2 on osa vastuullista 
jätteidenkierrätystä. Me hyödynnämme kaiken sen mitä 
kotiin tuomme. Tee se luontoäidin vuoksi, vaikka et itsesi 
vuoksi tekisikään. Sen sijaan, että hävittäisimme jätteet, 
käytämme ne luodaksemme uusia luonnon kiertokulkuja. 

ELÄMME KOTONA 
LUONNON KANSSA



Skazan ympäristöystävällinen keittiökompostori on pitkään 
ollut suosittu kaupunkipuutarhureiden keskuudessa. 
BioProffaBokashi Organko 2 on uuden sukupolven 
keittiökompostori.

UUSI!
BOKASHI ORGANKO 2 

Uuden sukupolven keittiökompostori on paljon muuta kuin 
vain yksi uusi keittiötyökalu. Sen koko ja muoto 
mahdollistavat helpon ja ympäristöystävällisen 
jätteenkierrätyksen joka taloudessa.

Tämä taidokkaasti suunniteltu kompostori täydentää joka 
keittiön sisustusta. Voit sijoittaa sen paikkaan. missä se on 
kaikkein hyödyllisin – keittiötasolla, keittiön näkyvimmällä 
paikalla.





TYYLIÄ 
KEITTIÖN 
TASOLLA
BioProffa Bokashi Organko 2 on uuden sukupolven 
jätteidenkierrätystuotteiden tähti. Se yllättää tyylikkyydellään.
Se hurmaa käytännöllisyydellään – sen sijaan, että piilotat kompostorit 
huoneiden nurkkiin, tämän haluatkin asettaa kaikkien tapahtumien keskelle.

Olemme kiinnittäneet huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin.
• ei ikäviä hajuja
• ei lentäviä banaanikärpäsiä
• voit kompostoida yhdellä kädellä
• voit tehdä ensiluokkaista esikompostointimateriaalia
• fermentaationeste on  erinomaista kukkien ravinnetta sekä  biologinen
viemäriputkien puhdistaja
• helppo pestä
• tehty kierrätysmuovista





TYYLIKKYYTTÄ 
KEITTIÖTASOLLESI

HELPPO KÄYTTÄÄ 
YHDELLÄ KÄDELLÄ

HELPPO PUHDISTAA 

EI HAJUJA

ASETA SE KEITTIÖN 
KESKIÖÖN



FERMENTAATIONESTETTÄ 
VOIDAAN KÄYTTÄÄ KASVIEN 
LANNOITTEENA TAI PUTKIEN 
PUHDISTAJANA

TEE OMA 
KOMPOSTI



MITEN SE TOIMII?
Uuden sukupolven keittiökompostorissa orgaaninen jäte ei mätäne, 
minkä vuoksi jäte ei haise. Voimme kerätä biojätettä kuukauden 
verran, joten et hukkaa aikaa kuljettamalla päivittäin biojätteitä 
jätekeräykseen. Bokashirouheen käyttö varmistaa tehokkaan 
fermentoitumisen. 

EI EPÄMIELLYTTÄVIÄ HAJUJA
Bokashi Organko 2 ratkaisee monia epämukavuuksia joita tapahtuu 
buiojätteiden keräyksen yhteydessä.

Keräämme jätteen ilmatiiviiseen astiaan. Koska sisääpääsevän ilman 
määrä on pienempi, niin on myös mätänemisen mahdollisuus 
pienempi. Astiasta ei tule epämiellyttäviä hajuja edes silloin kun 
avaamme kompostorin, koska lisäämme sinne jätteen mukana 
bokashirouhetta, mikä varmistaa hapatusprosessin estäen 
mätänemisen. Tämä biojäte pystyy pitämään sisällään täten kaikki 
tärkeät ravintoaineet.

Jos suljemme täytetyn kompostorin ja jätämme sen kahdeksi viikoksi 
huoneen lämpötilaan, saamme pitkälle fermentoituneen jätemassan, 
joka on erinomaista esikompostoitumismateriaalia. Voimme tehdä 
siitä mullan kanssa erinomaista uutta kasvualustaa. Voimme tehdä 
sen sekoittamalla jätemassa  kompostiin tai tekemällä multatehdas, 
eli upottaa fermentoitunut jäte vanhan mullan sisään isossa saavissa 
sisällä tai ulkona. Voimme myös viedä massan biojätekeräykseen.





TEHOKAS BOKASHIROUHE JA 
SULJETTAVA VALUTUSAUKKO
Bokashirouhe on täysin luonnollinen tuote, joka sisältää 
melassia ja hyödyllisiä mikro-organismeja (maitohappobakteerit, 
hiivat, fotosynteettiset organismit, aktinomyytit ja 
entsymaattisesti aktiiviset sienet). Paketti sisältää ensimmäisen 
erän bokashirouhetta, Jatkossa bokashirouhetta voi ostaa 
tarpeen mukaan.

Bokashi Organko 2 sisältää suljettavan valutusaukon, josta 
fermentaationeste on helppo valuttaa. Fermentaationesteellä 
voimme lannoittaa talon, parvekkeen ja puutarhan kasveja. 
Neste on myös erinomainen mikro-organismeja sisältävä 
aktivaattori, jota voi käyttää septisäiliöissä ja pienissä jätteiden 
käsittelylaitoksissa. Voimme kaataa nesteen myös viemariin, 
jolloin mikrobit puhdistavat putkistoa täysin luonnollisella tavalla.

LÄHES KAIKELLE 
ORGAANISELLE JÄTTEELLE
Voimme laittaa Bokashi Organko 2 keittiökompostoriin hedelmät, 
vihannekset, ruoan tähteet, pienet luut, leivät kahvinpurut, 
teepussit, kuivatut kukat ja kasvien osia ym.

Suuremmat palat tulisi pilkkoa pienemmäksi, jotta 
fermentoituminen olisi tehokkaampaa ja varmempaa. 

Älä laita etikkaa, mehuja, maitoa, öljyä, isoja luita, tuhkaa, 
eläinten ulostetta tai paperia.





KÄYTTÖ
1. Valmista jäte
Lisää sopiva orgaaninen jäte Bokashi Organko 2 Keittiökompostoriin. Pilko 
isot palat pienemmiksi jolloin varmistat nopeamman jätteiden hajoamisen. 
Käytä tiivistyslastaa jätteen tiivistämiseksi kompostorissa.

2. Lisää rouhe
Lisää aina 20 ml (1-2 rkl) rouhetta ennen uuden jätekerroksen lisäämistä. 
Täysin luonnonmukainen  rouhe aktivoi fermentoitumisprosessin.

3. Tiivistä jäte
Käytä tiivistyslastaa jätteen tiivistämiseksi ja ilman poistamiseksi 
kompostorista. Laita kansi päälle.  

4. Valuta fermentoitumisneste
Valuta neste säännöllisesti pois. Käytä nestettä laimennettuna kasvien 
ravinteena tai laimentamattomana putkien puhdistusaineena.

5. Kompostoi jätemassa

Kun Bokashi Organko 2 on täynnä, sulje se pysyvästi 14 päiväksi avaamatta 
sitä. Jatka fermentointinesteen valuttamista säännöllisesti. 
Laita fermentoitunut jätemassa kompostoriin puutarhassasi tai vie se 
biokeräykseen.





BOKASHI ORGANKO 2
Valitse se kauneuden  
ja tehokkuuden vuoksi. 

Mikrobeja sisältävän rouheen avulla tänä uuden 
sukupolven keittiökompostori muuttaa pieneksi 
kuutioidut hedelmät, vihannekset ja muun 
orgaanisen materiaalin: 
› ensiluokkaiseksi esikompostimateriaaliksi puutarhaasi

ja ruukkukasveillesi
› ravinneliuokseksi kasveillesi
› luonnonmukaiseksi putkienpuhdistajaksi

Se korostaa 
ympäristöajattelua 

Bokashi Organko 2 on tehty kierrätetyistä 
materiaaleista. Sen avulla voit käsitellä jätteen 
parhaalla ja mahdollisimman kätevällä tavalla juuri siellä 
missä sitä syntyy. 


