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Weiki je čistě přírodní ekologický pomocný prostředek na ochra-
nu rostlin, který využívá unikátní směs živých organismů s vědecky 
ověřeným účinkem k obnově úrodnosti půdy i zlepšení výživy, odol-
nosti, růstu a zdraví rostlin. 

Užitečné mikroorganismy přispívají k nastolení ekologické rovnováhy 
a stabilizují půdní ekosystém. Pomáhají rostlinám lépe vázat nejen ži-
viny, ale i vodu. 

Weiki je určeno lidem, kteří s ohledem na životní prostředí i vlastní 
zdraví chtějí pěstovat silné a zdravé rostliny bez chemie a plody plné 
vitamínů a živin. 

Věříme, že budoucí podobu světa spoluvytváříme svými každoden-
ními rozhodnutími a skutky. Proto nabízíme jen takové produkty, 
které mají pozitivní dopad na zdraví člověka, zvířat, rostlin, půdy  
i celé planety. 

Weiki je plné života.

Co je weiki?
Budoucí podobu 
světa spoluvytváříme 
svými každodenními 
rozhodnutími.
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01

Ekologickou cestou zlepšuje 
stav, strukturu i kvalitu půdy  
a obnovuje její úrodnost.

03

Povzbuzuje růst a vitalitu 
rostlin.

04

Zvyšuje odolnost rostlin proti 
škůdcům, mrazu i suchu.

Co weiki umí?
Weiki využívá unikátní směs živých organismů s vědecky ověřeným účinkem 
k obnově úrodnosti půdy i zlepšení výživy, odolnosti, růstu a zdraví rostlin. 

02

Váže v půdě živiny a vodu.
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05

Podporuje zdraví  
a imunitu rostlin.

07

Povzbuzuje vývoj kořenů  
a zlepšuje příjem minerálních 
prvků z hlubších vrstev půdy.

06

Chrání proti plísním  
a patogenům.

08

Stimuluje fotosyntézu  
a rozvoj vegetativních orgánů.

09

Zlepšuje kvalitu úrody  
a chuťové vlastnosti plodů.
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Trápí nás snížení úrodnosti půdy a množ- 
ství dusičnanů v podzemních i povrcho-
vých vodách. Půdy s  narušenou bio-
dynamickou rovnováhou snadno pod- 
lehnou  vodní i  větrné erozi a  ztrácí 
schopnost zadržovat vodu. Mají málo 
živin a nejsou zdravé. Rostliny jsou kvůli 
přemnoženým patogenním mikroorga-
nismům v půdě ohroženy škůdci a hou-
bovými onemocněními. 

Na nemocné rostliny potom aplikuje-
me pesticidy, minerální hnojiva a další 
chemické látky. Choroby a škůdce sice 
zlikvidujeme, dlouhodobý problém půd 
se ale prohloubí a nutí nás k  dalšímu  
a dalšímu nadužívání chemie. A tu pak 
přijímáme v potravinách, které jíme, i ve 
vodě, kterou pijeme nebo s ní zaléváme 
zahradu. Dostáváme se tak do začarova- 
ného kruhu. 

O co nám jde?

Věříme v ekologické 
pěstitelství. 

Věříme v ekologické pěstitelství. Jsme 
přesvědčeni, že lze dělat věci jinak  
a s pomocí užitečných mikroorganismů –  
technologií pro 21. století – postupně 
ustoupit od chemického hnojení. 

Chceme, aby si lidé mohli ekologicky 
vypěstovat zdravou zeleninu a ovoce, 
protože jen tak mají opravdovou chuť  
a vůni, jsou plné vitamínů a živin. Aby měli 
krásné a silné květiny, keře i stromy – na 
zahradě i doma. Rádi bychom, aby lidé 
žili v čistším prostředí, neplýtvali vodou 
a zbytečně neznečišťovali spodní vody. 
Co z přírody bereme, to jí chceme zase 
vrátit. Nabízíme jen takové produkty, kte-
ré mají pozitivní dopad na zdraví člověka, 
zvířat, rostlin, půdy i celé planety.
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Jak to  
funguje?

Mikroorganismy jsou prvními a také nejpočetnějšími obyvateli ze-
měkoule. Až poslední dobou jsme si ale začali uvědomovat, jak 
moc ovlivňují zdraví naše i stav celé planety. Tvoří asi polovinu 
živé hmoty na Zemi a v našich tělech je jich víc než lidských bu-
něk. Mimochodem, i díky nim tady jsme, protože dokázaly přežít  
i v naprosto extrémních podmínkách na mladé Zemi.
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Nata pa vende perovid ullupid excestia ea nimus dioraeped quae rest, omnihic itatis 
ratur sae modis expedis. Hendi opti verferiate dellam rem voluptate vendera tempor mint 
aut as nobit essimusdae evel illam fugita sed ea ditet renda volupiduciae vel eum seni 
nonse nit, sam idem corite maximen iature nitius earchil ero volo voluptiam idest aliquatis 
de nos rent laborior molore, optatur? Qui totatet reiciae explitatae. Erferundenit fugia nat 
que volum cullaceatem reptae ilique plibeaquas erunt et,

chtělo by to nějakého ptáčka 
(možná?) a další text dolů (?)

Žijí ve vzduchu, v půdě, ve vodě, v těle lidí i zvířat, v rostlinách  
i mnoho kilometrů pod zemským povrchem. Nadechněte se však 
bez obav. Většina mikroorganismů nám škodí jen málo nebo vů-
bec ne, a mnohé jsou dokonce velmi užitečné. 

WEIKI .BIO 11
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Když se biodynamická rovnováha negativně 
naruší a systém ovládnou degenerativní mik-
roby, přicházejí nemoci, v extrémních přípa-
dech i smrtící pandemie.

V jejich světě je totiž rozložení sil a charak-
terů podobné jako v tom lidském. Asi jedna 
šestina všech mikroorganismů jsou vylože-
ní dobráci (probiotické nebo také regenera-
tivní organismy), další šestina jsou jasní zlo-
duši (patogenní a degenerativní organismy)  
a zbylých 70 % živých bakterií je neutrálních 
(oportunitních).

70 %

15%

WEIKI.BIO

Neutrální bakterie žijí nenápadně, dokud není narušena biody-
namická rovnováha v přírodě. Potom se přidají k probiotickým, 
nebo patogenním organismům. Podle toho, kdo zrovna v systé-
mu vládne. To zní povědomě, no ne? 

15%
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Pokud se k  moci dostanou přátelské regenerativní mikroorganis-
my, patogenní mikroby ztrácejí sílu, neutrální se stávají hodnými  
a rostliny, půda, voda, zvířata i lidé se uzdravují.  Proto vy sami mož-
ná užíváte probiotika – snažíte se harmonizovat vlastní střevní mik-
roflóru a zvýšit počet přátelských bakterií, které vám pomáhají zůstat 
zdraví.  Ale zatímco žádný elixír dobra, který by svět lidí zbavil grázlů  
a z lhostejných udělal dobráky, nemáme, do světa bakterií dnes už 
zasáhnout dokážeme.

Probiotika pro rostliny a půdu weiki je směs uži-
tečných mikroorganismů, které pomáhají vychýlit 
biodynamický systém ve prospěch regenerativ-
ních mikrobů, a udržet tak rostliny i půdu zdravé  
a silné. Aby byla péče o zahradu radost!

WEIKI.BIO



Naše produkty
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01 zahrada

WEIKI.BIO

Náš univerzální přípravek, který si zamiluje celá zahrada.  

PROSPĚJE NAPŘÍKLAD
zelenině 
květinám
okrasným keřům
okrasným stromům
révě

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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02 květiny

Koktejl probiotických bakterií, který povzbuzuje ke květu  
a dodává tolik potřebnou sílu a vitalitu. 

BUDE ODDANÝM PŘÍTELEM NAPŘÍKLAD PRO
růži 
tulipán
pivoňku
hortenzii
klematis

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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03 zelenina
Namíchali jsme speciální směs přátelských bakterií, které si rozumí se 
zeleninou všech druhů, tvarů i barev.  

OCENÍ JI  NAPŘÍKLAD
rajče, paprika, okurka 
cuketa, dýně, lilek
salát, kedluben, ředkev
mrkev, celer, petržel, řeřicha
cibule, červená řepa, květák, brokolice
zelí, kapusta

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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04 balkonové
 květiny
Náš životabudič stvořený na míru balkonovým květinám.  

ZAMILUJE SI  HO PŘEDEVŠÍM
pelargonie 
petúnie
muškát
verbena

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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05 pokojové 
 květiny
Střechu nad hlavou už mají, teď ještě elixír, který jim dodá sílu,  
zdraví a vitalitu. 

DOBŘE POSLOUŽÍ NAPŘÍKLAD
fíkusu 
orchideji
monsteře
begonii

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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06 okrasné 
 rostliny 
 a dřeviny

WEIKI.BIO

Směs živých bakterií šitá na míru okrasným rostlinám a dřevinám.  

PROBUDÍ K ŽIVOTU NAPŘÍKLAD
akát, buxus (zimostráz), břízu, jasan, lípu, vrbu,
jasmín, šeřík, sakuru, ibišek

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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06 okrasné 
 rostliny 
 a dřeviny

WEIKI.BIO

07 rajčata

Voňavá, sladká, výtečná  – rajčata jsou božská a my pro ně máme 
speciální manu. To aby byla zdravá, odolná a silná. 

PRO VŠECHNY DRUHY RAJČAT  DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

1 VÍČKO
7 ML

7 LITRŮ 
VODY

1  ×   10 DNÍ
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50 kompost

Naše mikroorganismy kompostu rozumí. Pomohou rozložit organickou 
hmotu a přeměnit ji na zdravý a kvalitní kompost. Doma v kompostéru  
i na zahradě.  

DOPORUČUJEME
aplikaci zálivkou nebo postřikem.

7 VÍČEK
50 ML

5 LITRŮ 
VODY

1 M2

KOMPOSTU
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51 urychlovač
kompostu

Pomůže rozložit organickou hmotu a přeměnit ji na zdravý  
kvalitní kompost. Ideálně v kombinaci s probiotiky  
na kompost weiki Ekobakter. 

Každou vrstvu kompostu vysokou přibližně
25 centimetrů posypte Urychlovačem kompostu weiki 51.  
Balení vystačí na 1 m3 kompostu.
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Za každých sto litrů  
darujeme litr!

Záleží nám na budoucnosti českých lesů. 

Za každých prodaných sto litrů weiki darujeme 

jeden litr do lesní školky.
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Kdo jsou naše bakterie 
a co dokážou?
01
Lactobacillus casei posiluje imunitní sy- 
stém rostlin. Díky tomu jsou odolnější 
vůči infekcím, patogenním bakteriím, 
helmintům a synantropickým muškám. 
Lactobacillus casei také podporuje růst 
prospěšných hub v půdě.
02
Probiotikum Lactobacillus paracasei po-
siluje imunitní systém rostlin a chrání je 
proti infekcím.
03
Díky Lactobacillus rhamnosus rostliny 
lépe snášejí mráz, sucho i horko. Také je 
chrání proti plísňovým chorobám.

04
Antimikrobiální činidlo Lactobacillus 
plantarum likviduje patogenní bakterie 
(syntetizuje aminokyselinu lysin).
05
Lactobacillus hilgardii podporuje látko-
vou výměnu, a to i ve znečištěných pů-
dách a kompostu.
06
Lactobacillus parabuchneri zlepšuje 
prodyšnost půdy (voděodolné půdní 
drobty) a pomáhá snížit její teplotu.
07
Enterococcus durans  vytváří a stabili-
zuje užitečnou mikroflóru v kompostu  
i v půdě.

26



PLODINA
OBLAST POUŽITÍ

DÁVKOVÁNÍ
MÍSITELNOST

MAX. POČET APLIKACÍ V PLODINĚ
ZPŮSOB APLIKACE

POZNÁMKA K:
01 PLODINĚ | 02 DÁVKOVÁNÍ | 03 UMÍSTĚNÍ

květiny

brambor

zelenina
ošetření sazenic

zelenina ošetření 
rostlin ve skleníku

zelenina ošetření 
rostlin na poli

skladované řízky  
a rouby (připravené 
na podzim)

řízky a rouby  
(připravené na jaře)

réva

osivo

luskoviny

01 na jaře

01 v době vzcházení a vývoje květenství

02 ve skleníku zálivka do fáze 1. pravého listu, 1× týdně 
postřik, na poli zálivka před výsadbou 03 skleníky, pole

01 v době vývoje květenství a tvorby plodů 03 skleníky

01 10 dnů po vzejití, v době tvorby květenství, během 
vegetačního období 1× za 10 dnů 03 pole

Řízky znovu seříznout na spodní straně a ponořit (do 
třetiny spodní části řízku) do roztoku. Namáčet po dobu 
24 hodin bezprostředně před výsadbou.

Řízky namáčet po dobu 2 hodin bezprostředně  
před výsadbou.

01 1 měsíc před přesazením sazenic, do poloviny srpna 
02 1× týdně

postřik, zálivka

zálivka

máčení

máčení

kořenová zálivka

postřik

02 těsně před výsevem, mořit dvě hodiny

01 v době růstu 6 a více pravých listů a vývoje květenství

1 × zálivka

1 × postřik s jemnou disperzí

3× ročně, postřik

10 ml / m2 / 10 l vody 

3 ml / 10 m2 / 0,3 l vody 

4 ml / 10 m2 / 4 l vody 

4 ml / 10 m2 / 4 l vody 

0,1 l / 100 l vody

2 ml / 10 m2 / 2 l vody 

0,1 l / 200 l vody

10 ml / 10 l vody 0,1 %

stromy okrasné 01 v době vývoje květů10 ml / 10 l vody 0,1 % 

0,1 l / 0,5 l vody max. 25 ml / ha 

3 ml / 10 m2 / 0,3 l vody / 10 m2

keře okrasné 02 zálivka na jaře nebo na podzimkořenová zálivka

postřik

postřik

postřik

5 ml / m2 / 5 l vody

02 postřik 2 týdny po zálivce a pak každé 2 týdny10 ml / 0,1 % – 2–5 ml na keř 
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Kdo jsme?

29WEIKI.BIO

Všechny naše produkty jsou čis-
tě přírodní, zdravotně nezávadné, 
neobsahují karcinogenní, mutagenní 
ani geneticky modifikované kompo-
nenty. Pomáhají obnovovat přirozenou 
biologickou rovnováhu v přírodě a mají 
pozitivní vliv na zdraví člověka i na 
životní prostředí.  

Na trh jsme vstoupili s organickým hno-
jivem ManEco vyráběným z kejdy, jehož 
výrobní postup je chráněn patentem 
ve většině zemí světa. Věnujeme se 
také distribuci činidla PROBIO–K2 pro 
efektivní zpracování kapalného odpadu. 
Tento produkt zaznamenal takový 
úspěch, že jsme se rozhodli výrazně 
rozšířit portfolio výrobků založených na 
technologii efektivních mikroorganismů.
 

Vývojem technologií  
založených na  
ekologických  
principech se firma  
Manetech zabývá  
už od roku 2002.

Momentálně dodáváme na velko-
obchodní trh jedinečné mikrobiální 
přípravky Invisible Helpers určené pro 
živočišnou i rostlinnou výrobu a odpado-
vé hospodářství. Abychom tuto unikátní 
a inovativní technologii zpřístupnili i kon-
covým zákazníkům, vznikla produktová 
řada weiki. 

Nejprve jsme se zaměřili na zahrádkáře 
a domácí pěstitele. Přinášíme jim řadu 
výrobků weiki – Invisible Helpers Flora 
– využívající unikátní směs živých orga-
nismů s vědecky ověřeným účinkem  
k obnově úrodnosti půdy i zlepšení výži-
vy, odolnosti, růstu a zdraví rostlin.
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Kuk! 
Tady nás zastihnete.

+420 601 316 125
b2b@weiki.bio
www.weiki.bio

DISTRIBUTOR

Manetech, a.s., Domažlická 1256/1,  
130 00 Praha 3, Žižkov 
www.manetech.cz
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