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INGREDIENTES E QUANTIDADES  
DO BOKASHI CASEIRO 

 
Olá,  
 
Você pode fazer o Bokashi caseiro em uma quantidade diferente de 10Kg, a 
depender da sua necessidade, basta manter as proporções de ingredientes, 
por exemplo, se quiser fazer 5kg (10 Kg ÷ 2), basta dividir a quantidade de 
ingredientes por 2. 
 

PARA PRODUZIR 10 KG DO BOKASHI CASEIRO:  
 

BOKASHI CASEIRO 

INGREDIENTES 

QUANTIDADE 

(KG) 

INGREDIENTE 

SUBSTITUTO QUANTIDADE 

Húmus 3 - - 

Feijão triturado 0,5 Torta de Mamona 0,5 

Casca de ovo 1 Farinha de osso 0,5 

Calcário 0,2 Cal Virgem 0,2 

Polvilho 1 Fubá 1 

 Açúcar mascavo 0,2 Rapadura Moída 0,2 

Carvão em pedaços 2 - - 

Fermento Biológico 0,1 - - 

Micronutrientes - 

Complexo Vitamí-

nico Gerovital 

3 cápsulas - - 

Água (Litros) 2     

TOTAL 10 Kg 

 
  

Obs. 1: O ingrediente substituto só deve ser colocado na ausência do 
ingrediente principal, ou seja, é um OU outro. 
 
Obs. 2: A quantidade de água pode variar, dependendo da humidade do seu 
húmus, dentre outras variáveis, a quantidade de 2L é um bom parâmetro, 
mas o mais importante é que fique no “ponto de torrão” como o povo da roça 
costuma dizer. Dê uma olhada nessa foto como exemplo do ponto de 

umidade ideal para o Bokashi quando o aperta na mão: 
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****Foto meramente ilustrativa para saber o ponto de umidade. O seu 

Bokashi irá ficar mais escuro******* 
 

Obs. 3: Não existia na Agricultura Orgânica um Bokashi caseiro, mas como 
muitos de vocês me pediram, desenvolvi essa fórmula pra vocês utilizando 
os princípios da Agricultura Orgânica e todo meu conhecimento na área. Ela 
foi testada e está dando muito certo. Então manda bala! 
Obs. 4: Para quem pretende revender produtos certificados, como essa é 
uma fórmula recente, ainda não passou por um processo de certificação para 
ter o selo oficial, mas posso garantir para você que ela é coerente com os 
princípios da Agricultura Orgânica.  
 
 
 
 
Até mais, 
Thiago Tadeu Campos 
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