


                     

Kompostový čaj Biotabs PK Booster

Používání přípravků Biotabs je pro pěstitele 
velmi jednoduché, protože si pomocí této 
sady mohou kompostový čaj, vhodný 
zvláště pro rychle rostoucí jednoletky, 
namíchat sami. Balení obsahuje kompost 
bohatý na živiny, směs aktivních mikroor-
ganismů (hlavně bakterií), netopýří guáno, 
chaluhy a další vybrané ingredience. Navíc 
v něm najdete jedinečnou směs bakterií, 
které produkují fosfor (P) a aktivují draslík 
(K). Tyto bakterie dodají vašim rostlinám 
vysoké dávky fosforu a draslíku – odtud 
název PK Booster.

Doplňkový přípravek ORGATREX, který 
poskytuje výživu bakteriím, napomáhá 
společně s provzdušněním rapidnímu 
množení bakterií v kompostovém čaji. 
Kompostový čaj Biotabs PK Booster je 
skvělým receptem na kompostový čaj 
pro rychle rostoucí jednoletky a jeho 
optimální složení bylo léta testováno v 
praxi. Velkou výhodou balení kompos-
tového čaje Biotabs je to, že umožňuje 
výrobu různého množství čaje od malých 
dávek (od 1 litru) až po velké množství 
(stovky litrů), a to přesně ve chvíli, kdy 
ho pěstitel potřebuje.

Přípravný systém

Přípravné systémy kompostového 
čaje lze zakoupit ve special-
izovaných prodejnách. Můžete si 
ale podobný systém vyrobit i 
doma, a to s pomocí kbelíku, 
hadičky se vzduchovacím 
kamenem a akvarijního čerpadla. 
Pokud chcete vyrábět větší 
množství, můžete použít barel, 
zahradní hadici s dírami a silné 
čerpadlo. Tento systém pak 
aktivně vhání vzduch do směsi.

Ujistěte se, že čerpadlo má 
dostatečnou sílu, aby čaj 
opravdu bublal. Sílu čerpadla 
si můžete ověřit sami. Pokud 
čaj začne zapáchat, čerpadlo 
je příliš slabé. Dostatečně 
provzdušněný kompostový čaj 
má příjemnou, čerstvou vůni.

TENTO VÝROBEK MÁ 
POZITIVNÍ VLIV NA 
ZDRAVÍ ROSTLIN A 

NÁSLEDNOU ÚRODU.

Po použití přípravný systém 
dobře vyčistěte. Nepoužívejte 
chlor, ale 3% roztok peroxidu 

vodíku nebo jiný čisticí prostředek.

Vhodné pro bio 
zemědělství podle 

(ES) č. 889/2008

         Kapacita čerpadla            kapacita kbelíku (nebo nádrže)

                      10 litrů za minutu              5 litrů
                      20 litrů za minutu             10 litrů
                      30 litrů za minutu             25 litrů
                      60 litrů za minutu             50 litrů
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Použití
Kompostový čaj je vhodný pro vnitřní i venkovní 
pěstování. Stačí jím jen zalít půdu. V průběhu 
zalévání se jenom snažte nádobou kroužit, aby 
se vylily i pevné části. Přehnojení půdy tímto 
čajem není možné. 

Čím častěji ho budete používat, tím lepších 
výsledků dosáhnete. Během jednoho vegetačního 
cyklu doporučujeme aplikovat PK Booster alespoň 
třikrát, nejméně ve 3., 4. a 5. týdnu kvetení.

Kompostový čaj můžete také stříkat na listy rostlin, 
kde vytvoří ochrannou vrstvu. Nepřátelské houby 
tak nebudou mít šanci listy poškodit.
Pokud budete aplikovat kompostový čaj na listy, 
dávejte pozor na následující:
Před přelitím do rozprašovače čaj přefiltrujte,
jinak hrozí ucpání. Pamatujte, že čaj obsahuje 
mnoho živých mikroorganismů, a pokud je 
nastříkáte na listy pod příliš velkým tlakem, 
nemusejí přežít. Z tohoto důvodu používejte 
pouze ruční rozprašovače. 

Čaj nastříkejte na horní i spodní stranu listu. 
Nejvhodnější čas k postříkání listů je těsně před 
zhasnutím světla nebo před západem slunce.

Hotový kompostový 
čaj nalijte do půdy 
do 4 hodin po 
skončení přípravy. 

Na jednu rostlinu 
aplikujte půl litru 
čaje.

Vzduchovací 
kameny a 
akvarijní čerpadla 
můžete zakoupit na:    
www.biotabs.nl

www.biotabs.nl info@biotabs.nlPro detailní návod se podívejte na:

 PK
BOOSTER

COMPOST
TEE

Na 1 litr vody 

(bez chloru a o 
pokojové teplotě) 
přidejte následující:
1 lžička (15 g) směsi PK 
BOOSTER COMPOST TEE 

5 ml přípravku 
ORGATREX 

Nechte směs 
24–36 hodin 
probublávat.

Díky aktivnímu provzdušňování se chlor vypaří. Přísady na 
kompostový čaj přidávejte pouze 2 hodiny po začátku 
provzdušnění.Čaj bude mnohem efektivnější, pokud přidáte 
1 lžičku (na 5 litrů čaje) přípravku BACTREX (trichoderma a 
další mikroorganismy) půl hodiny před koncem přípravy. 
Přípravek BACTREX lze zakoupit samostatně.

Návod k použití

1 2 3

Návod k použití
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Půda a kompostový čaj 

Pokud chceme pěstovat rostliny v bio 
kvalitě, je důležitým předpokladem 
půda bohatá na živiny. Bakterie, 
houby a další mikroorganismy 
rozkládají organickou hmotu a 
přeměňují ji na živiny pro rostliny.

Čím větší množství různých druhů 
bakterií a hub je v půdě nebo v 
zemině, tím více budou rostliny 
prospívat. Složení zeminy má také přímý 
vliv na zdraví rostlin a na úrodu. Pestrý 
půdní život však poskytuje více než jen 
živiny pro rostliny – organismy v půdě 
také produkují antibiotika a vitamíny.

Kompostový čaj je směsí vody 
(bez chloru) o pokojové teplotě, 
kompostu a dalších složek bohatých 
na mikroorganismy, které se vyskytují i 
v půdě. Kompostový čaj zásadně 
obohacuje půdní život, což z něj dělá 
nepostradatelného pomocníka všech 
organických pěstitelů. Je třeba jej 
provzdušnit po dobu 24 až 36 hodin. 
Během této fáze můžete přidávat další 
přísady. Provzdušnění zvyšuje množství 
mikroorganismů v tekutině.

Příprava kompostového čaje
Kompostový čaj připravte podle návodu těsně před použitím. Směs 

nechte 24–36 hodin provzdušnit. Hotový čaj má trvanlivost pouze 
několik hodin (maximálně 4). Spotřebujte ho do 4 hodin po skončení 

provzdušňování. Používejte pouze kvalitní vodu bez chloru, protože 
ten zabíjí mikroorganismy.Pokud máte k dispozici jen chlorovanou 

vodu, musíte ji provzdušnit několik hodin před přípravou.   
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Vzduchovací kameny 
a akvarijní čerpadla 
lze zakoupit na 
www.biotabs.nl

Na každý litr vody (bez chloru 
a o pokojové teplotě) přidejte 
následující: 5 ml přípravku 
ORGATREX

a 1 lžičku (15 g) směsi 
PK BOOSTER COMPOST TEE 

Směs nechte 24–36 hodin 
probublávat.

Produced in Holland and guaranteed by
Biotabs - Biohorti S.L.U.

Carrer Sud 1, 08329 
Teia, Barcelona, Spain

Hotový kompostový čaj 
nalijte do půdy nejpozději 4 
hodiny po skončení přípravy.

Na jednu rostlinu aplikujte 
půl litru čaje.
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