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Produkty dodávané fi rmou Biofond jsou složené 
z živých mikroorganismů a mají příznivý vliv na zvířata, 
lidi, přírodu a životní prostředí obecně. Většina těchto 
mikroorganismů se mimo jiné používá v oblasti 
zpracování a výroby potravin a také v medicíně. 
Jejich bezpečnost je ověřena dlouhodobým 
praktickým využitím.

Bez syntetických aditiv

0,5
litru

Urychlovač kompostování:
•  urychluje biologické procesy v kompostu a snižuje 

jeho objem o cca 30%.
•  zabraňuje vzniku plísní a nežádoucího zápachu 

Složení: Efektivní MikroorganismyTM, třtinová melasa, voda. 
Neobsahuje geneticky modifi kované organismy (GMO). 

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:
•  Skladujte při 12–20 °C na temném místě (chraňte před 

sluncem). 
•  Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření 

spotřebujte do 1 měsíce.

®

Urychlovač 
kompostování

Kompostování probíhá procesem fermentace pomocí aplikované 
směsi bakterií, zejména bakterií kyseliny mléčné. Jedná se 
o přírodní sterilizující proces bez přístupu vzduchu a s nízkou 
teplotou, nelikvidující užitečnou mikrofl oru. Proto není potřeba 
přehazování ani provzdušňování kompostované hmoty. Tento 
proces snižuje ztráty uhlíku a dusíku, umožňuje získání minerálů 
a živin ve formě přijatelnější pro rostliny.
Aplikace provádíme při teplotách vyšších než 10° C za použití 
plastové konve nebo nádoby, nejlépe po každé silnější vrstvě, 
obvykle 4 x během sezóny. Čerstvě posekanou trávu ponecháme 
před aplikací min. 5 dnů ovadnout. Po aplikaci je nutné kompost 
na celou dobu procesu překrýt tmavou folií pro zamezení přístupu 
vzduchu.

Aplikace 
Kompost 

Kompostér: 
dávkování 
1l / m3 /  rok

Dávkování
Přípravek naředíme v poměru 0,5 l / 5 l vody 
a rovnoměrně pokropíme uloženou vrstvu 
materiálu. Toto množství postačuje na 
ošetření cca 0,5 m³ hmoty.

Přípravek naředíme v poměru 
0,25 l / 5 l vody / kompostér. Roztokem 
přelijeme vrstvu kompostovaného 
materiálu, nepoužitý přípravek 
z 0,5 l balení použijeme na další vrstvu, 
nejpozději však do 30 dnů.


