
Milujete svoje rostlinky a nechcete 
je ládovat chemií? Vyzkoušejte naše 
probiotika. Fungují podobně jako ta, 
která ráno snídáte v jogurtu. Probiotika 
nahrazují „špatné“ bakterie „dobrými“ 
a tím zásadně zlepšují zdraví rostlin 
a podporují je v růstu.
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Co weiki dokáže?
Pomáhá půdě vázat 
vodu a tím zvyšuje 
její úrodnost.

Pomáhá rostlinám 
vzdorovat škůdcům, 
mrazu i suchu.

Snižuje šíření plísní 
a patogenů.

Rozkládá organickou 
hmotu a usnadňuje 
rostlinám příjem živin.

Zlepšuje strukturu 
i kvalitu půdy, takže se 
rostlinám lépe dýchá.

Povzbuzuje rostliny 
k růstu. Jsou vitálnější, 
větší a více plodí.

Zlepšuje zdraví 
i imunitu rostlin.

Povzbuzuje vývoj 
kořenů a tím rostlinám 
usnadňuje příjem 
živin z hlubších vrstev.

Zvyšuje úrodu 
a zlepšuje chuťové 
vlastnosti plodů.
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Funguje to podobně jako u nás, 
u lidí – když „špatné“ bakterie 
přemohou ty dobré, můžeme 
onemocnět. Když převažují ty 
„hodné“ (probiotické), jsme 
odolnější, máme lepší náladu, 
zažívání i imunitu.

Totéž platí pro rostliny a půdu. 
Probiotika weiki jako sehraný 
tým likvidují patogenní mikroflóru 
v půdě a tělech rostlin a neutrální 
organismy nahrazují těmi dobrými. 
Neustále rozkládají organickou 
hmotu a zpřístupňují rostlinám 
živiny. Některá umí vázat toxiny 
a znepříjemňují život škůdcům 
i plísním.
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Dávkování
PROBIOTIKA 01–07

+

+

=

= =

KOMPOST 50

URYCHLOVAČ
KOMPOSTU 51
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pokojové 
květiny

rajčata

okrasné 
rostliny 
a dřeviny

urychlovač
kompostu

kompost

Každou vrstvu kompostu vysokou 
přibližně 25 cm posypte 
Urychlovačem kompostu weiki 51. 
Balení vystačí na 1 m3 kompostu.

1 VÍČKO
7 ML

7 VÍČEK
50 ML

7 LITRŮ
VODY

5 LITRŮ
VODY

1 × 10 DNÍ

7L

5L

1 M2 KOMPOSTU

25 CM

1 M3 KOMPOSTU



Záleží nám 
na prostředí,
ve kterém
žijeme

Společnost MANETECH, a. s., byla 
založena v roce 2000 a zabývá se 
vývojem a distribucí účinných tech-
nologií založených na ekologických 
principech. V posledních letech jsme 
se rozhodli výrazně rozšířit portfolio 
výrobků využívajících obrovské 
schopnosti probiotik. Abychom tuto 
unikátní a inovativní technologii 
zpřístupnili i vám, vznikla produktová 
řada weiki, určená zahrádkářům 
a domácím pěstitelům.

TELEFON

E-MAIL

ADRESA
  

+420  601  316  125

weiki@weiki.bio

Manetech, a. s. 
Domažlická 1256/1 
130 00 Praha 3

Kuk! Tady nás 
zastihnete

WWW.WEIKI.BIO

Za každých
sto litrů 
darujeme
litr!

Záleží nám na budoucnosti českých 
lesů. Za každých prodaných sto 
litrů weiki darujeme jeden litr pro 
lesní školky.


