
ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

Προτερήµατα - Τοµείς χρήσης 

Οι Αποτελεσµατικοί Μικροοργανισµοί έχουν πολλαπλές και, πολύτιµες ιδιότητες: 

αυξάνουν την όρεξη και το ρυθµό µεταβολισµού της τροφής, την ευηµερία και την 

άµυνα του οργανισµού, λειτουργούν εξισορροπητικά και βελτιστοποιούν το κλίµα 

στο κοτέτσι. 

Αφήστε τους ΕΜ να δουλέψουν για σας, και καλυτερέψτε µε οικολογικό τρόπο την 

ποιότητα ζωής των ζώων σας. 

∆εν έχει σηµασία µόνο τι κάνουµε, αλλά και πως το κάνουµε. 

Γι' αυτό κι εµείς σε συνεργασία µε την Multikraft, ακολουθούµε νέους δρόµους και 

θέλουµε να συνεισφέρουµε στη δηµιουργία µιας κοινωνίας όπου άνθρωποι και φύση 

θα είναι αρµονικά συνδεδεµένοι. Αυτό ισχύει πάνω απ' όλα στο θέµα της φροντίδας 

του περιβάλλοντος, το οποίο µε τη χρήση των Ενεργών Μικροοργανισµών σε εδάφη, 

νερά και την ανακύκλωση των απορριµµάτων, επαναφέρουµε στη ζωή. 

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΜ 

Multikraft Effektive Mikroorganismen Aktiv 

EM-Acktive είναι το προκατασκευασµένο προϊόν και προέρχεται από πρωτογενές 

διάλυµα των Αποτελεσµατικών Μικροοργανισµών και από µελάσα του 

ζαχαροκάλαµου. Επίσης περιέχει προβιοτικά βακτήρια, βακτήρια που περιέχονται 

στη µαγιά και φωτοσυνθετικά βακτήρια. 

Ζυµωµένο εκχύλισµα βοτάνων 

Μέσω της ζύµωσης που πραγµατοποιείται στο πρωτογενές εκχύλισµα βοτάνων, 

προκύπτουν πολλές ουσίες που αυξάνουν την όρεξη των ζώων. 

Topdress 

Είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής και εξυπηρετεί σαν πρόσθετο τροφής σε 

στρεσογόνες καταστάσεις. ΤοTopdress είναι µια πολύτιµη πρόσθετη διατροφική ύλη 

που αποτελείται κυρίως από βιολογικές φύτρες δηµητριακών και βιολογικά όλυρα 

σταριού που ζυµώνονται µαζί µε το ήδη ζυµωµένο πρωτογενές εκχύλισµα βοτάνων 

και τη µελάσα του ζαχαροκάλαµου. 

EM-Keramik 

Είναι άργιλος (πυλός που γίνεται κεραµικό ) το οποίο στη συνέχεια αναµιγνύεται µε 

ΕΜ και θερµαίνεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Όταν τοποθετηθούν αυτά τα pipes 

(µικρά σωληνάκια) στο νερό µικραίνουν τα cluster (µοριακά συµπλέγµατα) του νερού 

και µειώνουν την έντασή του. Χρησιµοποιούνται κυρίως στην βελτίωση της 

ποιότητας του νερού. 



Urgesteinsmehl 

Άλευρο στηριζόµενο στο µελανόλιθο/βασάλτη, πλούσιο σε χαλαζία/πυρίτιο 

Χρησιµοποιείται σαν «µέρος για τροφή και στέγη» των ΕΜ. 

Ευχαρίστως θα σας παρέχουµε τι συµβουλές που χρειάζεστε και θα δηµιουργήσουµε 

ένα προσωπικό πρόγραµµα για τη χρήση των ΕΜ. 

01.ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΜ 

Πριν από περίπου 30 χρόνια αναπτύχθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας ένα µείγµα 

Μικροοργανισµών που αποδείχθηκαν µεγάλη βοήθεια σε πολλούς τοµείς της ζωής 

µας. 

Αυτό το µείγµα ενεργών µικροοργανισµών χαρακτηρίζεται ως ΕΜ και αποτελείται 

από διάφορα είδη µικροοργανισµών που συλλέγονται από τη φύση και 

καλλιεργούνται ειδικά. Τα σηµαντικότερα είδη µικροοργανισµών είναι προβιοτικά 

βακτήρια, βακτήρια µαγιάς και φωτοσυνθετικά βακτήρια. 

02. ΕΜ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 

Στην εκτροφή ζώων, η επιτυχία των ΕΜ γίνεται σε όλους τους τοµείς ιδιαιτέρως 

αισθητή: Οι µυρωδιές, η κοπριά των ζώων , κυρίως η αποξηραµένη ,στερεή κοπριά, 

αναπτύσσει µετά την επέµβαση των ΕΜ σηµαντικά λιγότερες οσµές και γίνεται πιο 

ανεκτικό για το έδαφος και τα φυτά. 

Το περιβάλλον του στάβλου καλυτερεύει και οι µύγες στο στάβλο µειώνονται 

αισθητά. Γιατί οι µύγες αποθέτουν τα αυγά τους αποκλειστικά σε ύλη που σαπίζει, 

καθώς αυτή δηµιουργεί τροφή για τις προνύµφες τους. Η χρήση των ΕΜ σε 

ολόκληρο το στάβλο εµποδίζει τη δηµιουργία της αποσύνθεσης και σαν λογικό 

επακόλουθο δεν προσφέρει χώρο ζωής για τις µύγες και τα αυγά τους. 

03. MULTIKRAFT ΖΥΜΩΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΙΣΜΑ 

ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΏΝ 

Μέσω της χρησιµοποίησης του Multikraft ζυµωµένου εκχυλίσµατος βοτάνων και του 

Topdress στο τάισµα των ζώων, καλυτερεύει η πρόσληψη τροφής και αυτό λειτουργεί 

θετικά στην ζωντάνια των πουλερικών. 

Πρακτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες επιπλέον επιδράσεις: 

Το Mutikraft ζυµωµένο εκχύλισµα βοτάνων µειώνει τα έξοδα διατροφής στην 

εκτροφή των πουλερικών: 

Η ηµερήσια πρόσληψη βάρους αυξάνεται 

Η περίοδος γαλουχίας δηλ. ο χρόνος εκτροφής των νεοσσών µειώνεται. 

Επιτυγχάνεται µεγαλύτερη δυναµική αξία τροφής. 



Η ζωντάνια των ζώων αυξάνεται: 

Ευνοείται η ανάπτυξη των θετικών µικροοργανισµών στο έντερο. 

Μειώνονται τα προβλήµατα διάρροιας λόγω της σταθερότητας της εντερικής 

χλωρίδας. 

Παθογόνα σπέρµατα µικροβίων στα περιττώµατα µειώνονται. 

Τα ζώα γίνονται πιο ήρεµα και ισορροπηµένα. 

Η γονιµότητα αυξάνεται και το αµυντικό σύστηµα δυναµώνει. 

Το Multikraft ζυµωµένο εκχύλισµα βοτάνων είναι ένα υγρό συµπλήρωµα διατροφής 

που ανακατεύεται µε το φαγητό. Για να επιτευχθεί καλή ανάµειξη µε την ξηρά τροφή 

, µπορεί να αναµειχθεί πρώτα µε λίγες φύτρες δηµητριακών. 

Χρήση του ζυµωµένου εκχυλίσµατος βοτάνων και του Topdress σε κοτόπουλα 

πάχυνσης, πουλάδες, όρνιθες, γαλοπούλες, πάπιες και χήνες 

1 ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (µέσω αποθηκευτικού δοχείου) 

1.1 Στην τοποθέτηση στο κοτέτσι 

Νεοσσοί όλων των πουλερικών 

2. Ηµέρα 3 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος για 1000 τεµάχια 

8. ηµέρα 2,5 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος για 1000 τεµάχια 

Πουλάδες 

1. Ηµέρα 10 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος για 1000 τεµάχια 

1.2 Σε οξεία προβλήµατα σε όλα τα πουλερικά 

∆ιάλυµα 30% του ζυµωµένου εκχυλίσµατος για 2 ώρες , κατόπιν χορήγηση 

διαλύµατος 3-10% για το υπόλοιπο της ηµέρας. 

2. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

Κοτόπουλα πάχυνσης 

Αλεσµένο φαγητό 

Τουλάχιστον 2 εβδοµάδες 10 λ. ζυµωµένο εκχύλισµα για 2 εβδοµάδες/τόνο 

Κατόπιν 5-10 λίτρα ζυµωµένο εκχύλισµα /τόνο ή ανάµειξη 

1% Topdress στο φαγητό 



Συµπυκνωµένη τροφή 

κατόπιν διαδικασίας κρυώµατος των Pallets (κάτω από 40οC) 

τουλάχιστον 2 εβδοµάδες 10 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος /τόνο 

κατόπιν 5-10 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος /τόνο ή ανάµειξη 

1% Topdress στο φαγητό 

Πουλάδες /όρνιθες, γαλοπούλες, πάπιες και χήνες 

Αλεσµένο φαγητό 

Τουλάχιστον 3 µήνες 7-10 λίτρα ζυµωµένο εκχύλισµα / τόνο 

Κατόπιν 5-10 λίτρα ζυµωµένο εκχύλισµα / τόνο ή ανάµειξη 

1% Topdressστο φαγητό 

Συµπυκνωµένη τροφή 

κατόπιν διαδικασίας κρυώµατος των Pallets (κάτω από 40οC) 

τουλάχιστον 3 µήνες 10 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος /τόνο 

κατόπιν 5-10 λίτρα ζυµωµένου εκχυλίσµατος /τόνο ή ανάµειξη 

1% Topdress στο φαγητό 

Σπόροι δηµητριακών για πάπιες και χήνες 

Αφήνουµε το καλαµπόκι, σιτάρι κτλ να µουλιάσει/φουσκώσει 

12-24 ώρες 2% διάλυµα µε ζυµωµένο εκχύλισµα 

 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ 

Όλα τα είδη των πουλερικών 

14 ηµέρες πριν την τοποθέτηση στο στάβλο/κοτέτσι 

- 50% διάλυµα ΕΜ (ΕΜ aktiv και νερό σε αναλογία 1:1) 

Αφήνουµε το διάλυµα να δράσει περίπου 4-5 ηµέρες. Επαναλαµβάνουµε αυτήν τη 

διαδικασία 2- 3 φορές και κατόπιν ξεπλένουµε µε αρκετό νερό. Ανάµεσα στον 

αποθηκευτικό χώρο του νερού και στην σύστηµα πόσης εγκαθιστούµε ένα φίλτρο , το 

οποίο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 



04. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Για την καλυτέρευση της ποιότητας του νερού συνιστάται η χρήση των κεραµικών 

Ενεργών Μικροοργανισµών. To EM Keramik επιφέρει µια µείωση των µεγάλων 

µορίων του νερού, έτσι ώστε να απορροφούνται καλύτερα οι θρεπτικές ουσίες και τα 

µεταλλικά στοιχεία από τα κύτταρα και οι ζηµιογόνες ουσίες να µπορούν να 

αποβάλλονται πιο εύκολα. 

Προετοιµασία νερού µε κεραµικά ΕΜ 

Ενσωµατώνουµε έναν «αντιδραστήρα» νερού µε κεραµικά ΕΜ 35mm µέσα στην 

παροχή νερού ή κρεµάµε σε µια ελαστική δεξαµενή ή στην υδροφόρα του σπιτιού ένα 

δίχτυ µε κεραµικά ΕΜ συνδυασµένο µε κεραµικά σωληνάκια των 35 mm. Ποσότητες 

ανάλογες µε την κατανάλωση νερού. Βλέπε πίνακα: 

Ποσότητα νερού Στάσιµα νερά Τρεχούµενα νερά 

Γκρι pipes 35mm pipes Γκρι pipes 35mm pipes 

Έως 5m3 1 συσκ. 1 συσκ. 2 συσκ. 2 συσκ. 

Έως 10m3 2 συσκ. 2 συσκ. 4 συσκ. 4 συσκ. 

Έως 50m3 3 συσκ. 3 συσκ. 5 συσκ. 5 συσκ. 

Έως 100m3 4 συσκ. 4 συσκ. 6 συσκ. 6 συσκ. 

Έως 200 m3 5 συσκ. 5 συσκ. 7 συσκ. 7 συσκ. 

Έως 400m3 6 συσκ. 6 συσκ. 10 συσκ. 10 συσκ. 

Έως 500m3 7 συσκ. 7 συσκ. 12 συσκ. 12 συσκ. 

Έως 1000m3 10 συσκ. 10 συσκ. 15 συσκ. 15 συσκ. 

05. ΠΩΣ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ ΕΜ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΒΛΟΥ 

Ιδιαίτερα στην εκτροφή χοίρων λόγω των περιττωµάτων τους, αναπτύσσονται 

δυνατές µυρωδιές. Η άσχηµη µυρωδιά προέρχεται από τη ν διαδικασία αποσύνθεσης 

και παρουσιάζεται µε τη µορφή βλαβερών αερίων στην ατµόσφαιρα. Αυτά τα αέρια 

πχ αµµωνία, µεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου κτλ µεταλλάσσουν µε τη βοήθεια των 

ΕΜ τη σύνθεσή τους. Έτσι οι δυνατές µυρωδιές ελαττώνονται σηµαντικά, 

εξουδετερώνονται σχεδόν πλήρως τα προβλήµατα µε τις µύγες, αντιµετωπίζονται 

στρεσογόνες καταστάσεις και προφυλάσσονται οι αεραγωγοί ανθρώπων και ζώων. 

Μια ακόµη σηµαντική παράπλευρη επιτυχία είναι πως µέσω των ΕΜ η κοπριά που 

προκύπτει είναι φτωχή σε µυρωδιά και πλούσια σε θρεπτικές ύλες. 

06. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΒΛΟΥ 



Μέσω του καθαρισµού του στάβλου µε ΕΜ δηµιουργείται µια ασπίδα προστασίας 

του µε αναζωογονητικούς παράγοντες. Αυτό µειώνει την παρουσία οσµών, σαπίλας 

και αρρωστιών εξαιτίας των µυγών. 

3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΣ 

Βήµα 1ο 

Στο δοχείο ανάµειξης του συµπυκνωµένου καθαριστικού προσθέτουµε eMC 

Καθαριστικό για στάβλους σε αναλογία 1:1000 

Βήµα 2ο 

Καθαρίζουµε πολύ καλά το στάβλο και σκουπίζουµε επιπλέον νερά και υγρά. ∆εν 

ξεχνάµε γωνίες και ξύλινες αρθρώσεις- αποτελούν κατοικία για πολλά βακτήρια και 

ιούς. 

Βήµα 3ο 

Κατόπιν ψεκάζουµε µε διάλυµα ΕΜ Αctive 

Ψεκάζουµε καλά µοιρασµένα (σε όλο το χώρο δηλαδή) 0.15 λίτρα EM Αctive σε 0.5 

λίτρα νερό ανά m2επιφάνειας στάβλου. ∆εν ξεχνάµε αεραγωγούς, ταβάνι κτλ. 

1 ηµέρα πριν την τοποθέτηση στο στάβλο : 

Στο ψιλοκοµµένο άχυρο ψεκάζουµε 0,10-0,15 λίτρα/m2διάλυµα EM Αctive σε 

αναλογία 1:9 (0,1 λίτρα ΕΜ Αctive + 0.9 λίτρα νερού ), ιδανικό για την υγρασία του 

χώρου και για τη µείωση της σκόνης. 

Αντιµετώπιση κοπριάς, περιττωµάτων και οσµών 

Η αντιµετώπιση της κοπριάς, των περιττωµάτων και των οσµών µε EM Active 

µειώνει την παρουσία σαπρότητας, δυσοσµίας και των βλαβερών µυγών. Μέσω των 

ΕΜ βελτιστοποιείται η ικανότητα ροής των περιττωµάτων, αποφεύγοντας έτσι τη 

δηµιουργία στρώµατος περιττωµάτων. 

ΧΡΗΣΗ 

Ανά m3 υλικού ( ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε εσωτερικές ύλες) 

1-2 λίτρα ΕΜ Active - 1 φορά την εβδοµάδα πάνω από τα περιττώµατα 

Συνιστάται επίσης η προσθήκη εξαιρετικά λεπτού αλεύρου µελανόλιθου 

(Urgesteinsmehl) 

∆οσολογία 1- 2 κιλά ανά m3 υλικού 

Η συνεχής µετεξέλιξη των Αποτελεσµατικών Μικροοργανισµών και των καινοτόµων 

προϊόντων µας πάνω στη βάση αυτής της τεχνολογίας, µας καθιστούν πρωτοπόρους 



σε αυτό το πεδίο. Αυτό που εκτιµάµε ιδιαίτερα είναι µακροχρόνιες συνεργασίες και 

πελατειακές σχέσεις, οι οποίες δείχνουν ότι τα προϊόντα µας κάνουν αυτό που 

δεσµευόµαστε να κάνουν : να δίνουν οικολογικά εφικτές λύσεις. 

Ψεκασµός του ΕΜ Αctive Ποσότητα ανά m2 επιφάνειας στάβλου 

0,01 λίτρο ανά m2 ΕΜ Active  αραίωση µε νερό σε αναλογία τουλάχιστον 1:1 

Συχνότητα 

1 µήνας τουλάχιστον 4 µε 5 φορές την εβδοµάδα 

Κατόπιν τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα 

Ιδανικές είναι οι δοσοµετρικές αντλίες ψεκασµού µε χρονοδιακόπτη. Το καλοκαίρι ο 

ψεκασµός πραγµατοποιείται κάθε µισή ώρα , το χειµώνα κάθε µια ώρα. 

 


