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DOMÁCÍ KOMPOSTÉR MAZE 14 l 

Návod k užívání 

Pomocí tohoto malého a kompaktního systému můžete přímo ve vaší kuchyni přeměnit většinu 

potravinového odpadu (včetně vařeného jídla, masa, ryb a sýrů) na kompost bohatý na živiny. Navíc 

bez zápachu a mušek. Vše díky tomuto domácímu kompostéru. Takto zrecyklovaný materiál můžete 

bezpečně zakopat ve vaší zahradě nebo přidat do zahradního kompostéru. 

 

Co je domácí kompostování Bokashi? 

Metoda Bokashi je to jedna z nejúčinnějších metod recyklace kuchyňského organického odpadu. 

Provádí se ve vzduchotěsné nádobě za použití aktivátoru kompostu. 

Bokashi je japonský termín, který znamená „fermentovaná organická hmota“. Je to materiál, který byl 

fermentován přátelskými bakteriemi.  

Bokashi směs napomáhá fermentaci organické hmoty ve vašem vnitřním kompostéru. Fermentační 

proces neprodukuje nepříjemné pachy, takže kompostér můžete mít pod dřezem nebo kdekoli v 

domácnosti. 

Předměty, které MOHOU a NEMOHOU být přidávány do domácího kompostéru: 

 

ANO 

Odřezky a zbytky jídla 

např. ovoce/zelenina, mléčné výrobky, maso, ryby 

 

Připravená jídla 

např. pečené, smažené či vařené jídlo, pečivo a koláče 

 

Další organický materiál 

např. kávová sedlina, čajové sáčky, papír 

 

NE 

Lahve/plechovky  

(plastové, skleněné, hliníkové atd.) 

 

Obaly  

(kov, fólie, sponky, plasty atd.) 

 

 

Sada obsahuje: 

1 x domácí kompostér s víkem (se silikonovým těsněním) a sítkem na dně 

1 x kohoutek s podložkou pro vypuštění tekutého hnojiva 

1 x stěrka pro udusávání kompostu 

 

Příprava domácího kompostéru Maze před použitím 

1. Vložte kohoutek do závitového otvoru a ujistěte se, že je nasazena gumová podložka. Silná gumová 

podložka umožní utěsnění, aniž by byla příliš utažená. Dávejte pozor, abyste podložku příliš neutáhli a 

nezmáčkli. 

2. Naplňte nádobu trochou vody, abyste zkontrolovali, že z těsnění kohoutku neuniká tekutina. Poté 

nádobu znovu vyprázdněte. 
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3. Ujistěte se, že je sítko pevně umístěno na dně nádoby a že zelené silikonové těsnění je pevně 

zasunuto ze spodní části víka. 

 

Postup při používání domácího kompostéru Maze 

1. Okamžitě můžete začít přidávat vařené či syrové zbytky jídla do kompostéru. 

2. Při přidávání potravinového odpadu přidejte i kompostovací směs Bokashi ve spreji nebo v prášku. 

Pokud jste přidali větší množství odpadu za jeden den, přidejte i více Bokashi směsi. Pokud zjistíte, že 

váš systém začíná časem zapáchat, měli byste přidat více Bokashi směsi a ujistěte se, že jste vypustili 

kapalinu z kohoutku. 

3. Pokaždé, když přidáte odpad, budete muset obsah udusat pomocí dodaného stěrky. Ta bude sloužit 

k udusávání a vytlačení vzduchu a kapaliny z organické hmoty. 

4. Vždy je důležité mít víko zavřené, když se kompostér neplní. Jedná se o anaerobní kompostovací 

systém, takže čím méně vzduchu, tím lépe. Ujistěte se, že jsou spony zavřené, protože tím zabráníte 

zvednutí víka. 

5. Může trvat až týden, než se tekutina uvnitř nahromadí. Protože systém funguje nejlépe s malým 

nebo žádným hromaděním kapaliny v nádrži, je důležité denně kontrolovat hladinu tekutiny v nádrži. 

Nedělejte si starosti, pokud nevytéká žádná tekutina, protože se to čas od času mění. Také mějte na 

paměti, že nádoba je vzduchotěsná, takže kapalina může z kohoutku vytékat pouze tehdy, je-li víko 

otevřené, aby mohl dovnitř vniknout vzduch. 

Extrahovaná tekutina obsahuje živiny z organických potravin, a proto je výživná díky prospěšným 

mikrobům. Tato tekutina je tak ideální pro hnojení vašich rostlin a keřů. 

Pro zahradní a pokojové rostliny zřeďte 5-25 ml tekutiny v 5 litrech vody a aplikujte přímo do půdy. 

U stromů a keřů můžete rozředit až 50 ml v 5 litrech vody a aplikovat přímo do půdy. 

Nikdy neaplikujte přímo na listy. 

Další možností je nalít koncentrovanou tekutinu z kompostéru přímo do vašich kuchyňských a 

koupelnových dřezů, toalet nebo septiků. Tekutina pomáhá kontrolovat pachy a zabraňuje usazování 

řas. Tekuté hnojivo by mělo být spotřebováno do jednoho až dvou dnů po vypuštění z kompostéru. 

6. Když je kompostér plný, uložte jej mimo přímé sluneční světlo. Pokud máte druhý kompostér, 

můžete do něj začít přidávat odpad. 

V ideálním případě by měl odpad zůstat v kompostéru 2-3 týdny, přičemž tekutina by se měla každých 

pár dní vypustit. 

7. Až budete připraveni obsah zlikvidovat, vykopejte v zahradním záhonu malou díru nebo příkop 

(přibližně 10-15 cm hluboký), rozprostřete obsah o tloušťce 2-3 cm a zasypte zeminou. Materiál se 

bude dále rozkládat (při tom obohacuje půdu). 

Vzhledem k tomu, že materiál je zpočátku dost kyselý, je nejlepší nezahrabávat v blízkosti rostlin nebo 

kořenů stromů. 

Pokud máte venkovní kompostér, můžete obsah vnitřního kompostéru přidat také přímo do vašeho 

venkovního kompostéru. Jen je potřeba dbát na to, abyste obsah dobře promíchali. 

 

Čištění a údržba 

Po vyprázdnění kompostér opláchněte vodou (bez saponátů a mýdel) a nechte důkladně vyschnout. 

Po vysušení je jednotka opět připravena k použití. 


