
BOKASHIROUHE Kuivattu Bio-Bokashi   

Bokashirouhe joka fermentoi biojätteet hajuttomasti, nopeasti ja ekologisesti.
Täysin kuivatettu Bio Bokashi on erittäin säilyvää ja riittoisaa. Se sisältää ekologisia 
spelttikuoria ja leseistä jotka fermentoidaan tehokkailla mikro-organismilla ja ekologisella 
ruokosokerimelassilla. Sen lisäksi Bio Bokashirouhe sisältää myös kalkkeutunutta merilevää ja 
EM-keraamista jauhetta, jotka ovat tärkeitä maanparannusaineena ja tarjoaa mikro-
organismeille ja kasveille mm. kalsiumin, piin ja muita kivennäis- ja hivenaineita. 

Käyttö
Tuore biojäte pilkotaan pieneksi paloiksi ja lisätään bokashiämpäriin kerran päivässä.
Sirottele Bokashirouhetta 0,5-1 ruokalusikallista / litra biojätettä. (1-2 rkl jos on 
proteiinipitoista biojätettä, älä kuitenkaan lisää lihaa enemmän kuin 5% ämpäriä kohden) 
Yhteen ämpäriin käyetään rouhetta noin 10-20rkl, joka vastaa noin 1-2 rouhemittaa joka tulee 
aloituspakkauksen mukana.  
Painele ja tiivistä biojäte hyvin ja laita kansi tiiviisti kiinni. 
Bokashinestettä alkaa muodostua noin viikon sisään, valuta se hanasta joka 3-5 päivä.
Toista täyttökäytäntö kunnes ämpäri on täpötäysi.

Fermentoituminen
Anna ämpärin muhia, eli fermentoitua rauhassa huoneenlämmössä noin 2 viikkoa, kansi tiiviisti
suljettuna. Muista valuttaa neste joka 3-5 päivä.

Multausvaihe
Kahden viikon jälkeen biojäte on valmis kaivettavaksi maahaan tai laitettavaksi mullan sekaan.
 - (Kaksi viikkoa käynyt jäte näyttää tässä vaiheessa vielä melko samalta kun sinne laittaessa.)
Hyödynnä vanhaa multaa. Laita kerros multaa tavallisen ämpärin pohjalle, sitten biojäte johon 
sekoitat myös multaa ja päälle lopuksi kerros multaa. (ns. hajulukko)
Riippuen lämpötilasta, sisällön pitäisi muötaantua ravinnerikkaaksi mullaksi noin 2-3 viikossa. 
Kylmässä mikrobit menevät horrokseen mutta heräävät taas ilmojen lämpenemisen myötä.

- Kyllä bokashiin:
Vihannekset, kahviporot ja pussit, leivät, teepussit, maissintähkät, kukkaset, avokadonkiviä, 
kananmunankuoret ja kaikki jäte ruuanlaitosta sekä lautaselle jätetyt ruuanjämät voi 
fermentoida ja kompostoida. Jopa luita voi laittaa. Ne haurastuvat ajan myötä.

- Ei bokashiin:
Neste (kuten maito, mehu ja keitto) ei suositella ämpäriin koska nestettä ei saa olla liikaa.
 - Jos jätteistä tulevat liian märkiä ne voivat mädäntyä ja alkaa haisemaan, eli 
fermentoituminen epäonnistuu. Silloin voi kokeilla lisätä bokashirouhetta ja muistaa valuttaa 
bokashinesteen. Myöskään etikka, tuhkaa tai hiivaa ei pitäisi laittaa bokashiin.

Bokashineste 
Neste joka valutetaan ämpäristä voi laimennettuna käyttää kukille ja kasviksille 
lannoitusaineena. Sitä laimennetaan suhteessa 1/200, eli 0,5cl yhteen litraan vettä.

Bokashirouhe
Säilytetään pimeässä ja viileässä paikassa, suljetussa pussissa. (huoneenlämmössä, esim. 
komero tai keittiönkaappi) Rouhe on kuivaa joten sen käyttöikä on pitkä. Pussissa on kuitenkin
parasta ennen-leima, joka tarkoittaa että ennen päiväysmäärää mikrobit ovat 
tehokkaimmillaan. Vältä pussin avaamista turhaan, ota esim. esille pienempi annos josta lisäät 
aina bokashiämpäriin kun lisäät ämpäriin biojätteitä.

Kompostointirouhe sisältää:
Ekologinen vehnälese ja spelttikuori, EM-mikrobeja, raakaruokosokerimelassi, kalkkeutunutta 
merilevää, EM keraaminen jauhe.
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