
Methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren 

en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar.

Bokashi maken door fermentatie

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch 

materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de 

bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit 

in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voe-

dingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en 

aminozuren. Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve Micro-organismen, 

oftewel EM, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa in Japan. Sinds 35 jaar 

gemeengoed in meer dan 150 landen, wereldwijd. Iets wat Agriton ook 

graag in Nederland ziet gebeuren. Bokashi is namelijk bodemverrijker op 

zijn maximaalst. 

Voordelen Bokashi maken en toepassen

•  Optimale voeding voor het bodemleven.

•  Verhoogt de organische stofbalans.

•  Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem.

•  Vitale bodem zorgt voor vitale planten.

•  Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof 

 ( CO2- en NH3 uitstoot nihil).

•  Ingangsmateriaal grotendeels van eigen reststromen. 

•  Behoud van mineralen binnen de bedrijfskringloop.

•  Besparing afvoerkosten organisch materiaal.

•  Kan (op eigen terrein) zelf worden gemaakt.

Toepassen Bokashi als bodembooster
Na acht weken zijn de organische resten omgezet in waardevolle gefer-

menteerde bodemvoeding die met de meststrooier uitgereden wordt. 

Goed gefermenteerd

organisch materiaal

Bokashi van bermmaaisel, na acht weken 
fermenteren klaar voor uitrijden met meststrooier. 

Bokashi van bladeren uit gemeente Hengelo als 
groenbemester stadsplantsoenen. 

Recept BokashiALLES van de bodem, terug als voeding voor de bodem
Per ton organisch materiaal wordt: 12 kg Edasil kleimineralen; 12 kg Aegir zeeschelpenkalk en 2 liter EM Microferm toegevoegd. 

Goed mengen, verdichten en luchtdicht afsluiten.Minimaal 8 weken laten fermenteren.Daarna bodem voeden met Bokashi!

Voorbeeld: Bokashi 
maken op kleine schaal

Stap 1: Aanbrengen biomassa

Stap 2: Aanbrengen mestlaag

Stap 3: Aanbrengen Zeeschelpenkalk & 
Kleimineralen

Stap 4: Toedienen Microferm

Stap 5: Herhaal stap 1 t/m 4 tot een 
mooie bult ontstaat

Stap 6: 8-10 weken zuurstofarm afdekken

   Toevoegingen

                        
•  Microferm zorgt voor de fermentatie. Dit preparaat van bacteriën, schimmels 

en gisten bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische 

materiaal beter benut kan worden.  Bovendien verhoogt Microferm het 

natuurlijke evenwicht en de biodiversiteit.

•  Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt voor een stabiele pH 6. 

•  Kleimineralen binden belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens 

het fermentatieproces vrijkomen.

 VOORDELEN
•   Optimale voeding voor het bodemleven

•   Behoud van mineralen in het eigen bedrijf

•   Verhoogt de organische stofbalans

•   Vitale planten

•   Ziekte onderdrukkende bodem (meer weerbaar tegen ziekten)

•   Milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot)

•   Besparing afvoerkosten organisch materiaal 

 RECEPTUUR (afhankelijk van droge stof %)
•   1 m³ verse biomassa (drijfmest, stalmest, tuin- en snoeiafval…) 

•   10 kg Ostrea Zeeschelpenkalk

•   10 kg Edasil Kleimineralen

•   2 l Microferm

BEREIDINGSWIJZE (voorbeeld Bokashi van drijfmest)
Zorg voor een goede verdeling van de mest over het restmateriaal (gras, stro, 

plantenresten). Bij voorkeur doet men dit laag voor laag (zoals bij een lasagne). 

Verdeel per laag de Edasil Kleimineralen, Ostrea Zeeschelpenkalk en 

Microferm gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop 

luchtdicht af. Laat het materiaal 8 tot 10 weken zuurstofarm fermenteren. 

Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden.

PRAKTISCH: Bokashi spelregels
•  DS% van minimaal 25% en maximaal 50%. Bij te droog ingangsmateriaal 

(houtachtig materiaal) kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. 

•  Een C/N verhouding 20:1 kan verkregen worden door het combineren van 

verschillende soorten organische materiaal. 

•  Fermentatie is een anaeroob proces; daarom wordt een Bokashi hoop 

luchtdicht afgesloten (zoals bij inkuilen).

Bokashi maken is een anaeroob 

(zuurstofloos) proces. Kenmerkend 

hiervoor is de lage temperatuur. 

In tegenstelling tot compost, die 

temperaturen tot 70°C kan halen, blijft 

Bokashi onder 40°C. Hierdoor wordt de 

energie behouden.

ENKELE PROEVEN

Maximaal rendement
Wanneer u het organisch materiaal 

fermenteert blijft nagenoeg alle 

koolstof (C) in het eindproduct 

aanwezig (zie tabel). 

Bokashi is hierdoor de ideale methode 

om uw organische stofgehalte op peil te 

houden. Bovendien blijft er meer 

energie in het materiaal (MJ) ter 

stimulering van het bodemleven.

Carbon footprint
In tegenstelling tot composteren verliest 

u bij het maken van Bokashi nagenoeg 

geen koolstof in de vorm van CO2 . 

Dit gegeven maakt dat Bokashi een 

milieuvriendelijke manier is om koolstof 

terug te geven aan de bodem.
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Bokashi Compost Omgeving

 
Bermmaaisel

Ingangsmateriaal Gangbaar Gangbaar  
CompostCompost 

BokashiBokashi 

Kg product 13.400 5.070 13.870 
    
Ds (kg) 2.706,8 1.384,1 3.079,1 
Organische stof (kg) 2.130,6 882,2 2.080,5 
C totaal (kg) 1.072,0 441,1 1.040,3 
N totaal (kg) 48,2 43,6 52,7 
N mineraal (kg) 6,7 1,5 2,8 
N organisch (kg) 41,5 42,1 49,9 
C/N verhouding (kg) 22 10,1 19,5 
 pH 7,3 7,9 7,1 
Bruto energie (MJ) 215,9 67,9 193,9 

Resultaten Gangbaar Compost 
en Bokashi na 6 weken

l i i l
EdasilEdasil®

                   
Microferm zorgt voo
MicrofermMicroferm

Ostrea®

Composthoop waarbij CO2 vrijkomt

Bokashi
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Bokashi maken is ‘n 100% milieuvrien-
delijke methode, waar (alle) koolstof 
terug wordt gegeven aan de bodem. 

Bokashi
i stor skala

Återvinning av organiskt 
avfall blir en fermenterad  
superkompost

En metod att fermentera organisk materia (rester) 
för att använda som effektiv jordförbättring.

Att göra Bokashi genom fermentation
Bokashi är det japanska ordet för “väljäst organiskt materia”, som ges 
tillbaka till jorden med kvarhållande av all energi och näring. Det är en 
återvinningsmetod med syfte att öka den mikrobiella mångfalden i jorden. 
Bokashi ger växter bioaktiva näringsämnen, såsom naturligt antibiotika, 
tillväxthormoner, vitaminer och aminosyror. Bokashi är skapat av effektiva 
mikroorganismer, EM, som utvecklats av prof. dr. Teruo Higa i Japan. Bokashi 
har använts i 35 år i mer än 150 länder över hela världen. Bokashi består av 
EM - effektiva mikroorganismer. 

Bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än 
en traditionell kompost 
Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som 
har en stor fördel -bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en 
traditionell gödselstack som tillåts brinna (brytas ned med syre). De verksamma 
bakterierna i bokashin binder dessutom kväve och fosfor som därmed hindras 
från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem.  Väl i jorden aktiverar 
bokashin mikrolivet som är basen i ekosystemet. Med bruket av tekniken under 
längre tid så växer biomassan till och ger en mer fertil jord med bättre struktur 
som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Tekniken 
bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extremt väder med torka 
och skyfall. 

Fördelar med att göra och använda Bokashi
• Lättillgänglig näring till jorden
• Ökar växtens vitalitet och tillväxt 
• Mikroliv aktiveras och tillgängliggör jordens mineraler för växterna 
• Konkurrerar ut patogena arter och minskar sjukdom i jorden
• Miljövänligt genom bevarande av energi och kol (mindre Co2 och 

NH3), kväve och fosfor
• Bygger effektivt upp biomassa både ovan och under jord, och binder 

därmed koldioxid från atmosfären
• Återvinning av grönt avfall och gödsel; och minskad kostnad för sådan 

borttransportering 

Bokashi Recept
Återvinning av organiskt avfall som fermenterad superkompost

Per ton organiskt material (ca 1m³):      * 12 kg Edasil lermineraler      * 12 kg Aegir Snäckskalskalk       * 2 liter EM Mikroferm i 10 liter vatten.      

1
2
3

Original EM•1® mikroorganismer från EMRO (www.emrojapan.com)

Att göra Bokashi är en miljövänlig metod 
att ge tillbaka kol till jorden

Bokashikomposterat gräsklipp redo att spridas efter 
åtta veckors fermentation.

Bokashikompost, bestående av löv från Hengelo kommun 
i Holland, blir gröngödsel för stadsplanteringar.



Använd Bokashi som jordaktivator

Blanda materialet och täck med lufttät presenning i minst 8 veckor då den anaeroba (syrefria) jäsningsprocessen pågår. För 
områden där jorden har tillräckligt med lera kan lermineralen uteslutas. 
Efter de åtta veckornas syrningsprocess kan det fermenterade materialet ges till jorden med hjälp av spridare.

 
Metod och tillägg
Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material 
såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, 
träflis, klipprester, ogräs, etc. Oavsett används tre produkter: 
1) Aktiverad EM = Microferm, 2) Snäckskalskalk och 3) Edasil 
lermineral. I anaerob (syrefri) jäsningsprocess produceras den 
värdefulla fermenterade komposten.
 
Det är viktigt att komma ihåg att materialet måste vara 
friskt och organiskt och inte ruttet, välbrunnet eller 
kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla 
både kol och kväve för att EM-bakterierna ska kunna starta 
fermenteringsprocessen. Material som innehåller kol är t.ex 
avfallsklipp och vetestrå. Material som innehåller kväve är t.ex 
fruktrester eller gödsel. 

Produkter

1) Microferm tar hand om jäsningen, består av en optimal 
blandning av bakterier, svampar och jäst. Även kallad EM (effektiva 
mikroorganismer). Främjar omvandlingen av biomassa, ökar den 
naturliga mikrobiella balansen och den biologiska mångfalden.

2) Snäckskalskalk förhindrar pH-fluktuationer och 
 säkerställer ett stabilt pH.

3) Edasil lermineralEdasil lermineral binder fukt, viktiga mineraler och andra 
näringsämnen som släpps under fermentationsprocessen.

Går att beställa via Agriton Sverige AB
www.agritonsverige.se

Methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren 

en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar.

Bokashi maken door fermentatie

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch 

materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de 

bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit 

in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voe-

dingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en 

aminozuren. Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve Micro-organismen, 

oftewel EM, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa in Japan. Sinds 35 jaar 

gemeengoed in meer dan 150 landen, wereldwijd. Iets wat Agriton ook 

graag in Nederland ziet gebeuren. Bokashi is namelijk bodemverrijker op 

zijn maximaalst. 

Voordelen Bokashi maken en toepassen

•  Optimale voeding voor het bodemleven.

•  Verhoogt de organische stofbalans.

•  Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem.

•  Vitale bodem zorgt voor vitale planten.

•  Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof 

 ( CO2- en NH3 uitstoot nihil).

•  Ingangsmateriaal grotendeels van eigen reststromen. 

•  Behoud van mineralen binnen de bedrijfskringloop.

•  Besparing afvoerkosten organisch materiaal.

•  Kan (op eigen terrein) zelf worden gemaakt.

Toepassen Bokashi als bodembooster
Na acht weken zijn de organische resten omgezet in waardevolle gefer-

menteerde bodemvoeding die met de meststrooier uitgereden wordt. 

Goed gefermenteerd

organisch materiaal

Bokashi van bermmaaisel, na acht weken 
fermenteren klaar voor uitrijden met meststrooier. 

Bokashi van bladeren uit gemeente Hengelo als 
groenbemester stadsplantsoenen. 

Recept BokashiALLES van de bodem, terug als voeding voor de bodem
Per ton organisch materiaal wordt: 12 kg Edasil kleimineralen; 12 kg Aegir zeeschelpenkalk en 2 liter EM Microferm toegevoegd. 

Goed mengen, verdichten en luchtdicht afsluiten.Minimaal 8 weken laten fermenteren.Daarna bodem voeden met Bokashi!

Voorbeeld: Bokashi 
maken op kleine schaal

Stap 1: Aanbrengen biomassa

Stap 2: Aanbrengen mestlaag

Stap 3: Aanbrengen Zeeschelpenkalk & 
Kleimineralen

Stap 4: Toedienen Microferm

Stap 5: Herhaal stap 1 t/m 4 tot een 
mooie bult ontstaat

Stap 6: 8-10 weken zuurstofarm afdekken

   Toevoegingen

                        
•  Microferm zorgt voor de fermentatie. Dit preparaat van bacteriën, schimmels 

en gisten bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische 

materiaal beter benut kan worden.  Bovendien verhoogt Microferm het 

natuurlijke evenwicht en de biodiversiteit.

•  Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt voor een stabiele pH 6. 

•  Kleimineralen binden belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens 

het fermentatieproces vrijkomen.

 VOORDELEN
•   Optimale voeding voor het bodemleven

•   Behoud van mineralen in het eigen bedrijf

•   Verhoogt de organische stofbalans

•   Vitale planten

•   Ziekte onderdrukkende bodem (meer weerbaar tegen ziekten)

•   Milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot)

•   Besparing afvoerkosten organisch materiaal 

 RECEPTUUR (afhankelijk van droge stof %)
•   1 m³ verse biomassa (drijfmest, stalmest, tuin- en snoeiafval…) 

•   10 kg Ostrea Zeeschelpenkalk

•   10 kg Edasil Kleimineralen

•   2 l Microferm

BEREIDINGSWIJZE (voorbeeld Bokashi van drijfmest)
Zorg voor een goede verdeling van de mest over het restmateriaal (gras, stro, 

plantenresten). Bij voorkeur doet men dit laag voor laag (zoals bij een lasagne). 

Verdeel per laag de Edasil Kleimineralen, Ostrea Zeeschelpenkalk en 

Microferm gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop 

luchtdicht af. Laat het materiaal 8 tot 10 weken zuurstofarm fermenteren. 

Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden.

PRAKTISCH: Bokashi spelregels
•  DS% van minimaal 25% en maximaal 50%. Bij te droog ingangsmateriaal 

(houtachtig materiaal) kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. 

•  Een C/N verhouding 20:1 kan verkregen worden door het combineren van 

verschillende soorten organische materiaal. 

•  Fermentatie is een anaeroob proces; daarom wordt een Bokashi hoop 

luchtdicht afgesloten (zoals bij inkuilen).

Bokashi maken is een anaeroob 

(zuurstofloos) proces. Kenmerkend 

hiervoor is de lage temperatuur. 

In tegenstelling tot compost, die 

temperaturen tot 70°C kan halen, blijft 

Bokashi onder 40°C. Hierdoor wordt de 

energie behouden.

ENKELE PROEVEN

Maximaal rendement
Wanneer u het organisch materiaal 

fermenteert blijft nagenoeg alle 

koolstof (C) in het eindproduct 

aanwezig (zie tabel). 

Bokashi is hierdoor de ideale methode 

om uw organische stofgehalte op peil te 

houden. Bovendien blijft er meer 

energie in het materiaal (MJ) ter 

stimulering van het bodemleven.

Carbon footprint
In tegenstelling tot composteren verliest 

u bij het maken van Bokashi nagenoeg 

geen koolstof in de vorm van CO2 . 

Dit gegeven maakt dat Bokashi een 

milieuvriendelijke manier is om koolstof 

terug te geven aan de bodem.
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Bokashi Compost Omgeving

 
Bermmaaisel

Ingangsmateriaal Gangbaar Gangbaar  
CompostCompost 

BokashiBokashi 

Kg product 13.400 5.070 13.870 
    
Ds (kg) 2.706,8 1.384,1 3.079,1 
Organische stof (kg) 2.130,6 882,2 2.080,5 
C totaal (kg) 1.072,0 441,1 1.040,3 
N totaal (kg) 48,2 43,6 52,7 
N mineraal (kg) 6,7 1,5 2,8 
N organisch (kg) 41,5 42,1 49,9 
C/N verhouding (kg) 22 10,1 19,5 
 pH 7,3 7,9 7,1 
Bruto energie (MJ) 215,9 67,9 193,9 

Resultaten Gangbaar Compost 
en Bokashi na 6 weken

l i i l
EdasilEdasil®

                   
Microferm zorgt voo
MicrofermMicroferm

Ostrea®

Composthoop waarbij CO2 vrijkomt

Bokashi
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Bokashi maken is ‘n 100% milieuvrien-
delijke methode, waar (alle) koolstof 
terug wordt gegeven aan de bodem. 

Mängden vatten beror på fukten i det organiska materialet. 
Torrsubstansen i materialet som ska komposteras ska ligga 
mellan 25-50%. Det är lätt att bygga upp en bokashilimpa med 
nytt organiskt material som läggs till vart efter presenningen 
rullas vidare. En bokashilimpa möjliggör en kontinuerlig 
produktion. Fermentationen tar 6-10 veckor beroende på 
väder. Det går bra att bygga upp en bokashilimpa under hösten 
och att låta den vila under vintern för att använda på våren. 
Fyll på ena sidan med nytt material och ta bort bokashi från 
andra sidan när fermentationen är klar. 

Det fermenterade materialet ser nästan ut som när man 
började processen, men är till stor del mineraliserat och 
fullt med bioaktiva ämnen från EM-mikroberna, t.ex 
antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer, organiska 
syror. Väl i jorden bryts bokashimaterialet ned mycket snabbt 
och stimulerar den mikrobiella aktiviteten i odlingsjorden.

Original EM•1® mikroorganismer från EMRO (www.emrojapan.com)


