
Biofertilizante Super Stange 

 

-  Bombona  plástica azul de 200/240 litros ( se for de azeitonas, e ainda estiver 

com a boca com um palmo apenas, cortar a parte de cima, para ficar bem 

aberta). 

-  Bombinha de ar para aquário (custa de 25 a 50 reais). 

- 20 litros de esterco de vaca fresco (que não tenha tomado sol ou chuva, e que 

tenha até 7 dias que esteja guardado). 

- 20 litros de esterco de galinha ( se colocar um plástico no chão, embaixo do 

poleiro,  muito melhor será seu biofertilizante). 

- 20 litros de mato do meio da roça (quanto mais diferente o mato, melhor). 

- 10 litros de cinza de fogão ( sem carvãozinho, sem que tenha queimado 

plástico para acender – dioxina!!!). 

- 20 litros de palha de café ( ou 1 metro de tronco de um pé de bananeira bem 

picada). 

- 2 Kg de fubá. 

- 1 Kg de calcário ou 2 kg de gesso agrícola. 

- 6 litros de caldo de cana, ou 3 litros de melado ou 2 quilos de rapadura bem 

picada. 

- 3 litros de leite ou 6 litros de soro de leite sem sal 

- 2 litros de EM Caipira ( receita no final). 

 

Modo de preparo: 

Colocar a bombona num local de total sombra; primeiro colocar 100 litros 

d’água, o caldo de cana, o leite, o EM, o fubá, a cinza, os estercos, a palha de 

café ou bananeira picada e o mato do meio da roça.  

Fixar a bombinha de ar para aquário (pode ser até mesmo na borda do tambor, 

com fita isolante para segurar), e colocar a mangueirinha transparente da 

bombinha no fundo da bombona de 200 litros, deixar ligada 24 horas.  

Entre 15 a 20 dias estará pronto, retirar a bombinha de ar. 

Para usar, mexer bem, coar bem e colocar numa bomba costal que nunca foi usada 

com agrotóxico!!!! 

Usar de 300 a 500 ml por bomba costal de 20 litros para hortaliças. 



Para café, ou frutas usar 2 a 4 litros diluídos em água limpa por bomba costal 

mensalmente. 

Para pomar, de 3 a 7 litros diluídos em água limpa por bomba costal mensalmente, a 

quantidade vai depender de várias coisas, a principal, é o tamanho da planta, planta 

maior, mais biofertilizante. 

DÚVIDAS:  

Consultor em Agricultura Orgânica 

MOYSÉS VEIGA (27) 9897-1354/3207-2755 

e-mail: moyses.veiga@yahoo.com.br 

 


