
 

 

Το νερό στη φύση έχει τη δική του εσωτερική λειτουργία. 

Είναι διαυγές, άοσµο, και οι διάφοροι οργανισµοί που 

υπάρχουν µέσα σε αυτό, συµβιώνουν αρµονικά, έτσι 

ώστε η ροή του να παραµένει σταθερή, και να µην 

προκύπτουν απόβλητα τα οποία θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν “σαπρότητα”. 

Εγκλωβισµένο όµως σε τεχνητές κατασκευές όπως για 

παράδειγµα σε µια πισίνα, είναι πολύ δύσκολο να 

διατηρήσει αυτές τις ευεργετικές ισορροπίες. 

Εξαιτίας είτε λαθών στην κατασκευή, είτε της 

τοποθέτησης λάθος φίλτρων, είτε της χρήσης φτηνών υλικών, δηµιουργείται µια 

υπερπαραγωγή φυκιών την οποία οι ενυπάρχοντες µικροοργανισµοί, δεν είναι σε 

θέση να διαχειριστούν, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία λάσπης. 

Για να αντιµετωπιστεί αυτό το γεγονός χρησιµοποιούνται σήµερα διάφορες µέθοδοι, 

όπως η εγκατάσταση φίλτρων και συστηµάτων άντλησης, ή ακόµα και ο “φονιάς των 

φυκιών”, µέθοδοι οι οποίες έχουν το εξής βασικό µειονέκτηµα. 

Μαζί µε τους επιβλαβείς, εξοντώνουν και τους χρήσιµους οργανισµούς. 

Στον αντίποδα αυτών των µεθόδων βρίσκονται οι Αποτελεσµατικοί 

Μικροοργανισµοί µε την µορφή του EM Active, και της EM Κεραµικής σκόνης. 

Σε συνδυασµό µε την χρήση αλεύρου Μελανόλιθου, προσφέρουν την δυνατότητα 

επιτυχούς αντιµετώπισης του προβλήµατος της υπερπαραγωγής των φυκιών και της 

θολότητας, µε µηδαµινό κόστος. 

Ειδικότερα αυτό σηµαίνει ότι η οργανική µάζα που συγκεντρώνεται στον πάτο, 

αποδοµείται µέσο της ζύµωσης. Μια άοσµη διαδικασία συντελείται µε αυτό τον 

τρόπο, που εµποδίζει την παραγωγή αεριών που δεσµεύουν το οξυγόνο. 

Είναι εποµένως διπλή η ευεργετική δράση των Αποτελεσµατικών Μικροοργανισµών. 

Και µειώνουν την παραγωγή φυκιών! και συντελούν στο να υπάρχει περισσότερο 

διαθέσιµο οξυγόνο! 

Είναι επίσης σηµαντικό το ότι υποβοηθούν την ανάπτυξη των ριζών των φυτών που 

είναι µέσα στο νερό, και στην επιφάνεια του, και έτσι αυτά τα φυτά λειτουργούν 

αποτελεσµατικότερα για την διατήρηση της ισορροπίας του συστήµατος. Εποµένως 

οι Αποτελεσµατικοί Μικροοργανισµοί, είναι ο φυσικός αποτελεσµατικός, και µε 

µηδαµινό κόστος τρόπος, για όποιον θέλει να εξασφαλίσει,  µια τεχνητή λίµνη, που 

να µην έχει τίποτα να ζηλέψει από τις φυσικές. 
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