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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ κάτοχε του κομποστοποιητή Bokashi Organko 2 για οργανικά απόβλητα,
ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την απόφασή σας να αγοράσετε τον 
κομποστοποιητή Bokashi Organko 2 για οργανικά απόβλητα. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε 
προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας 
εξυπηρετήσει καλά και θα σας γλιτώσει από την ταλαιπωρία της συλλογής και του διαχωρισμού των 
βιολογικών απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.green360.gr και την ιστοσελίδα 
του κατασκευαστή  www.skaza.com, επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@green360.gr ή καλέστε στο  
210 8250408. 

Η ομάδα του green360.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BOKASHI ORGANKO 2
Το Bokashi Organko 2 είναι ένας λειτουργικά σχεδιασμένος κομποστοποιητής για οργανικά απόβλητα. 
Επιτρέπει τη συλλογή οργανικών απορριμμάτων στην κουζίνα χωρίς τη χρήση πλαστικής σακούλας και 
χωρίς την ανάγκη αδειάσματος του κομποστοποιητή σε καθημερινή βάση. Το Bokashi Organko 2 
μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από τον πάγκο της κουζίνας ή σε ένα ντουλάπι. Συνιστάται η αποθήκευση 
σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν σας συνιστούμε να το κρατήσετε στο μπαλκόνι, γιατί το κρύο μπορεί να 
το καταστρέψει, προκαλώντας πιθανό ράγισμα. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.
Το πίτουρο μποκάσι που συμπεριλαμβάνεται ενεργοποιεί τη διαδικασία ζύμωσης στο Bokashi Organko 
2 και οι ενεργοί μικροοργανισμοί που περιέχει, αποτρέπουν τη σήψη και τις δυσάρεστες οσμές.
Το σετ δύο κομποστοποιητών επιτρέπει στον χρήστη να συλλέγει οργανικά απόβλητα στον έναν, ενώ 
στον άλλο ολοκληρώνεται η διαδικασία ζύμωσης. Παρέχει βάση για πρώτης ποιότητας κομπόστ. 

To Bokashi Organko 2, σετ δυο κάδων, περιέχει: 
2 καπάκια κάδου, 2 εξωτερικά δοχεία κάδου, 
2 εσωτερικά δοχεία κάδου
2 πρέσες, 2 ιμάντες μεταφοράς, 
2 καπάκια βρύσης
1 δοσομετρητή
1 κιλό πίτουρο Bokashi 
The Bokashi Organko 2, ενός κάδου, περιέχει:
1 καπάκι κάδου, 1 εξωτερικό δοχείο κάδου, 
1 εσωτερικό δοχείο κάδου,
1 πρέσα, 1 ιμάντα μεταφοράς, 
1 καπάκι βρύσης
1 δοσομετρητή
1 κιλό πίτουρο Bokashi 
Διαστάσεις: 
Υ/Μ/Π: 34/24/24cm 
Όγκος: 9,6L 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΔΥΟ ΚΑΔΩΝ
Αν χρησιμοποιείτε το σετ δυο κάδων Bokashi Organko 2, 
χρησιμοποιείστε τον δεύτερο κάδο, αφού έχετε γεμίσει τον πρώτο. 
Όταν γεμίσει ο πρώτος, κλείστε τον και αφήστε τον να ολοκληρώσει τη 
ζύμωση για δυο εβδομάδες.
Στο μεταξύ, μπορείτε να ξεκινήσετε να γεμίζετε τον δεύτερο κάδο.
Όσο γεμίζεται τον δεύτερο κάδο, μη ξεχνάτε να στραγγίζετε το υγρό 
και από τον γεμάτο κάδο.
Για να αφαιρέσετε τον εσωτερικό κάδο, πιέστε ταυτόχρονα τα δυο κουμπιά 
και τραβήξτε τον προς τα επάνω. Όταν τον βάλετε πάλι μέσα, βεβαιωθείτε 
πως τα κουμπιά έχουν ευθυγραμμιστεί με τις τρύπες.



ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BOKASHI ORGANKO 2

Κλείστε το
καπάκι

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πριν το καθάρισμα, αφαιρέστε τον εσωτερικό κάδο. Δείτε πιο πάνω πώς να το κάνετε.
Συστήνεται να ξεπλένετε τον κάδο κομποστοποίησης Bokashi Organko 2, καπάκι του κάδου και το 
καπάκι της βρύσης με τρεχούμενο νερό, χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών, γιατί μπορεί να 
καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον διαβίωσης των ενεργών μικροοργανισμών στο εσωτερικό 
του κομποστοποιητή. 
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Στραγγίξτε το υγρό κάθε 3-4 
ημέρες. Πρώτα βγάλτε το καπάκι 
στρίβοντάς το και μετά δώστε 
κλίση στον κάδο για να χυθεί το 
υγρό μέσα σε ένα ποτήρι.



Αραιώστε με νερό σε 
αναλογία 1:200 και ποτίστε 
τα φυτά.

Δεν χρειάζεται διάλυση 
για τον καθαρισμό 
αποχετεύσεων.

Όταν γεμίσει, αφήστε το 
να ζυμωθεί κλεισμένο 
αεροστεγώς για 14 ημέρες.
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Μη βάζετε τα παρακάτω υπολείμματα στον 
κομποστοποιητή Bokashi Organko:

ΑΛΛΑ

Μεγάλα οστά

Τέφρα

Περιττώματα ζώων

ΥΓΡΑ

Ξύδι

Χυμός

Γάλα

Λάδι

Νερό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ BOKASHI ORGANKO 2

Το Bokashi Organko 2 είναι ένας 
κομποστοποιητής 9,6 λίτρων 
κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο 
πλαστικό που προέρχεται από καταναλωτικά 
προϊόντα. Είναι ένας αεροστεγής 
κάδος  bokashi για ζύμωση οργανικών 
αποβλήτων με χρήση πίτουρου bokashi με 
αποτελεσματικούς μικροοργανισμούς. 

ΤΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΤΟ BOKASHI ORGANKO 2

Μπορείτε να πετάξετε σχεδόν όλα τα 
οργανικά απόβλητα στον κομποστοποιητή 
Bokashi Organko 2. Συνιστάται να κόβετε 
μεγαλύτερα κομμάτια τροφής σε 
μικρότερα, καθώς αυτό θα συμβάλει σε 
μια πιο αποτελεσματική διαδικασία 
ζύμωσης.



Επιτρέπεται η τοποθέτηση των παρακάτω 
τροφίμων στον κομποστοποιητή Bokashi Organko:

Φρούτα και λαχανικά

Φλούδες εσπεριδοειδών και μπανάνας

Έτοιμο φαγητό

Μαγειρεμένο και ωμό κρέας

Ψάρι

Τυρί

Γιαούρτι

Αυγά

Ψωμί

Μικρά οστά

Κόκκοι καφέ

Φακελάκια τσαγιού

Μαραμένα λουλούδια

Μικρές ποσότητες χαρτομάντηλων
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ 
ΤΟ ΥΓΡΟ BOKASHI

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ 
ΤΗ ΖΥΜΩΜΕΝΗ 
ΜΑΖΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΠΙΤΟΥΡΟ BOKASHI

Το φυσικό πίτουρο είναι ένα μείγμα από πίτουρο, 
αναμεμειγμένο με μελάσα (ζάχαρη και νερό), 
εμπλουτισμένο με χρήσιμους μικροοργανισμούς 
(βακτήρια γαλακτικού οξέος, ζυμομύκητες, 
φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, ακτινομύκητες 
και ενζυμικά ενεργούς μύκητες). Το πίτουρο Bo-
kashi ξεκινά τη διαδικασία ζύμωσης και αποτρέπει 
την αποσύνθεση των απορριμμάτων στον 
κομποστοποιητή. Πριν από την πρώτη στρώση 
υπολειμμάτων, φροντίστε να πασπαλίσετε 20 ml 
από το πίτουρο (το μισό του δοσομετρητή) στον 
πάτο του κομποστοποιητή     . Προσθέστε 20 ml 
πίτουρο bokashi μετά από κάθε στρώση οργανικών 
απορριμμάτων     . Διατηρείτε τη συσκευασία του 
πίτουρου μποκάσι καλά σφραγισμένη και σε ξηρό 
μέρος.
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Η ζύμωση είναι μια φυσική διαδικασία 
αποσύνθεσης οργανικών αποβλήτων με 
αποτελεσματικούς μικροοργανισμούς χωρίς τις 
δυσάρεστες οσμές των τροφίμων που σαπίζουν. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μάζα 
διατηρεί όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Για να 
επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να προσθέτετε 
πίτουρο κάθε φορά που προσθέτετε ένα νέο 
στρώμα απορριμμάτων στον κομποστοποιητή. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα 
παραχθεί επίσης υγρό bokashi που πρέπει να 
αποστραγγίζεται τακτικά (ανοίγοντας τη βρύση 
στο κάτω μέρος και φροντίζοντας να βρίσκεται 
το κύπελλο αποστράγγισης από κάτω        ).

Το αδιάλυτο υγρό είναι κατάλληλο για 
τον καθαρισμό των αποχετεύσεων και την 
αποχέτευση της σηπτικής δεξαμενής και μπορεί 
να είναι πολύ χρήσιμο για τον έλεγχο των 
ζιζανίων. Το αραιωμένο υγρό είναι πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά και είναι πολύ χρήσιμο για 
το πότισμα φυτών εσωτερικού χώρου και φυτών 
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κήπου      . Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να 
το αραιώσετε με νερό σε αναλογία 1:200 (10 ml 
υγρού ανά 20 l νερού).
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 20 ml

Κατά τη διαδικασία ζύμωσης με 
αποτελεσματικούς μικροοργανισμούς, η μάζα 
διατηρεί όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα. Εάν 
υπάρχουν στα απόβλητα κάποια φυτοφάρμακα 
ή άλλες επιβλαβείς ενώσεις, οι αποτελεσματικοί 
μικροοργανισμοί θα ενισχύσουν την 
αποικοδόμηση. Το μείγμα των οργανικών 
αποβλήτων που έχουν υποστεί ζύμωση, 
αντιπροσωπεύει μια πρώτης τάξεως πηγή για 
περαιτέρω προετοιμασία λιπάσματος 
κατάλληλου για παραγωγή τροφίμων.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ζυμωμένη 
μάζα των οργανικών απορριμμάτων στον κήπο ή 
στην βεράντα σας σας, θα πρέπει πρώτα να γίνει 
κομπόστ. Πρώτα, σκάψτε στον κήπο σας μια 
τρύπα βάθους 30 cm και αδειάστε μέσα τη 
ζυμωμένη μάζα από το Bokashi Organko 1. 
Εναλλακτικά, θάψτε τη σε μια γλάστρα 30 
λίτρων, ή μοιράστε τη σε μικρότερες. Καλύψτε 
τη με χώμαΚαλύψτε τη με χώμα, πιέστε καλά για 
να βεβαιωθείτε πως δεν θα υπάρχει οξυγόνο και 
αφήστε τη για 2 εβδομάδες, πριν φυτέψετε. Σε 
κάθε περίπτωση, η μάζα θα αποδομηθεί πλήρως 
μέσα σε 2-3 μήνες.   9  a).

Η δεύτερη επιλογή στον κήπο είναι η 
τοποθέτηση της ζυμωμένης μάζας στον 
παραδοσιακό σωρό κομποστοποίησης, όπου 
πρέπει να καλυφθεί. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε 
να κάνετε μια τρύπα κοντά σε ένα δέντρο στο 
δάσος και να θάψετε μέσα της τη ζυμωμένη 
μάζα. Φροντίστε να μην τη θάψετε πολύ κοντά 
στο δέντρο - η ζυμωμένη μάζα είναι πολύ όξινη 
και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να 
σταθεροποιηθεί. Καλύψτε την με χώμα και 
νιώστε χαρά, που δώσατε σε αυτόν τον πάροχο 
οξυγόνου λίγη ποιοτική τροφή        . 

Εάν δεν έχετε κήπο, μπορείτε να πετάξετε τη 
μάζα από τον κομποστοποιητή Bokashi Organko 
2 στον καφέ κάδο οργανικών απορριμμάτων που 
διαχωρίζει από τα άλλα αστικά στερεά 
απόβλητα        .

9a

9b

9c
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ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ ΤΟ 
BOKASHI ORGANKO

- Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι περίπου 20°C.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
-  Φυλάσσετε σε εσωτερικούς χώρους, μακριά 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ 
ΜΟΥΧΛΑ

ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΜΟΥΧΛΑ:
Κάτι πήγε στραβά στη διαδικασία (δεν 
κρατήσατε τον κομποστοποιητή κλειστό, 
προσθέσατε πολύ λίγο πίτουρο bokashi 
ή ακανόνιστα, αμελήσατε να στραγγίζετε 
τακτικά το υγρό bokashi). Σε αυτή την 
περίπτωση, αδειάστε τον κομποστοποιητή 
στον κήπο σας, προσθέστε ίση ποσότητα 
πίτουρου Bokashi με όσα απορρίμματα 
περιείχε, καλύψτε τα με χώμα και αφήστε τα 
για 4 εβδομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στον κήπο σας μετά το πέρας αυτής της 
περιόδου.

ΛΕΥΚΗ ΜΟΥΧΛΑ:
Λευκή μούχλα μπορεί να εμφανιστεί 
όταν γεμίζετε τον κομποστοποιητή πολύ 
αργά ή όταν υπάρχει πολύς αέρας στον 
κομποστοποιητή. Η λευκή μούχλα δεν είναι 
επιβλαβής, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 
Αν πάλι σας ενοχλεί, βάλτε ένα κομμάτι 
χοντρό χαρτί πάνω από τα απορρίμματα αφού 
τα καλύψετε με πίτουρο bokashi.

ΓΙΑΤΙ ΜΥΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΔΟΣ BOKASHI

Η μυρωδιά του κάδου bokashi είναι απολύτως 
φυσιολογική αρκεί να μην μυρίζει σαν σάπιο 
φαγητό. Η μυρωδιά είναι μια καλή ένδειξη ότι 
η διαδικασία πέτυχε. Αναμένεται γλυκόξινη 

μυρωδιά. Όταν σφραγιστεί σωστά, το Bokashi 
Organko δεν προκαλεί δυσάρεστες οσμές 
στην κουζίνα σας. Εάν εντοπίζετε δυσάρεστες 
οσμές, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
και θα πρέπει να δοκιμάσετε τα εξής:

- Προσθέστε περισσότερα οργανικά 
απορρίμματα στον κομποστοποιητή Bokashi 
Organko.
-  Προσθέστε περισσότερο πίτουρο Bokashi.
- Βεβαιωθείτε ότι τα οργανικά απορρίμματα 
δεν είναι πολύ υγρά.
- Στραγγίξτε τακτικά το υγρό bokashi.
- Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία είναι 
αναερόβια (λιγότερο ή χωρίς οξυγόνο).
- Φροντίστε να μην είναι πολύ υψηλή η 
θερμοκρασία.

Μπορείτε να βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις 
και απαντήσεις εδώ:
https://knowledge.skaza.com/

Το μείγμα απορριμμάτων στον 
κομποστοποιητή Bokashi Organko 1, το 
υγρό bokashi και το πίτουρο bokashi δεν 
είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Το καπάκι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως σανίδα κοπής αλλά μόνο για την 
απόρριψη των απορριμμάτων.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό 
φως ή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

!
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ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ

 ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΛΑΝΗΤΗ:
www.skaza.com/our-products/why-skaza-products

Διαβάστε περισσότερα για την 
κομποστοποίηση Bokashi με σάρωση 

(ή κλικ)  του κωδικού QR.
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ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΕ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΗΣ.


