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Πώς να παρασκευάσετε ΜΚ-5 

Το MK-5 το χρησιμοποιούμε για να αποτρέψουμε τα παράσιτα από τα φυτά και τα δένδρα. 

Πρόκειται για ένα φυσικό σκεύασμα ζύμωσης Αποτελεσματικών Μικροοργανισμών και 

βοτάνων, που μπορεί να το παρασκευάσει ο καθένας από εμάς, και σε καμία περίπτωση δεν 

είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα. Η σύστασή του αποτελείτε από νερό που έχει 

δεχθεί επεξεργασία με EM κεραμικά, Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς EM-πυκνό, 

μελάσα από ζαχαροκάλαμο, αλκοόλη 40% (τσίπουρο) και ξίδι από φρούτα. Για καλύτερα 

αποτελέσματα στην μείωση των επιβλαβών οργανισμών το MK-5 εφαρμόζεται εναλλάξ με το 

Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς EM-Active και Εκχύλισμα φυτών για ασθένειες FHE. 

Τι θα χρειαστείτε: 

• Ένα καθαρό πλαστικό δοχείο ή μεγάλη δεξαμενή με καπάκι * 

• Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς EM-πυκνό 

• Μελάσα από ζαχαροκάλαμο 

• Ξίδι (από φρούτα ή κρασί, 6%) 

• Νερό (καλής ποιότητος, κατά προτίμηση ενεργοποιημένο με EM κεραμικά) 

• Chili λοβό Σκελίδες σκόρδο 

• Σκελίδες σκόρδου 

• Αποσταγμένη αλκοόλη 40 vol. % (Τσίπουρο, Βότκα, Ουίσκι, τεκίλα) 

• Μια παροχή ρεύματος και έναν θερμοστάτη ενυδρείου 

• Μια συσκευή εκτόνωσης αερίων ζύμωσης. 

• Μια μεζούρα και ένα κουτάλι 

• Ηλεκτρονικό μετρητή pH ή τα ειδικά χαρτάκια του pH 

* Το πλαστικό δοχείο ή η δεξαμενή που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι πολύ 

καθαρά (όχι γυάλινο μπουκάλι ή δοχείο) Μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε στο 

ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.naturam.gr. 

 

Συνταγή: 

10%   Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς EM-πυκνό  

10%   μελάσα από ζαχαροκάλαμο 

10%   ξύδι 

60%   νερό 

Προσθέστε περίπου επτά μεσαίες σκελίδες σκόρδο και επτά λοβούς τσίλι. 

Μετά την επιτυχή ζύμωση, και όταν δεν παράγονται αέρια προσθέστε 

10%  αλκοόλ (40 vol.% Τσίπουρο ή Βότκα ή Ουίσκι, ή Τεκίλα) 

 

Παράδειγμα για να παρασκευάσετε 1 λίτρο MK-5: 

100 ml Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς EM-πυκνό 

100 ml μελάσα ζαχαροκάλαμου 

100 ml ξύδι από φρούτα (μηλόξυδο) 

600 ml νερό 

1 σκελίδα σκόρδο 

1 τσίλι 
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Μετά από την επιτυχή ζύμωση, και όταν δεν παράγετε αέριο, προσθέστε 

100 ml αλκοόλ (40 vol.% τσίπουρο, βότκα) 

 

Παράδειγμα για να παρασκευάσετε 10 λίτρα MK-5: 

1   λίτρο Μικροοργανισμούς EM-πυκνό 

1   λίτρο μελάσα από ζαχαροκάλαμο 

1   λίτρο ξίδι 

6   λίτρα νερό 

7  σκελίδες  σκόρδο 

7   λοβούς από Chili  

Μετά από την επιτυχή ζύμωση, και όταν δεν παράγετε αέριο, προσθέστε     

1   λίτρο Αλκοόλ (40 vol.% Τσίπουρο, Βότκα, Ουίσκι, Τεκίλα) 

 

Οδηγίες: 

1. Γεμίστε το δοχείο πιο πάνω από την μέση με νερό 35-40° C . Διαλύστε τη μελάσα σε 

ζεστό νερό (στους  60-80° C) και ρίχτε την στο πλαστικό δοχείο.   Τελική θερμοκρασία νερού 

38- 40° C. 

2. Προσθέστε το ξίδι, το EM-πυκνό, σφραγίστε το δοχείο αεροστεγώς, και  αφήστε να 

γίνετε η ζύμωση στους 32-34 ° C,  μέχρις ότου να μην παράγετε άλλο αέριο 

3. Μετά την επιτυχή ζύμωσης προσθέστε το αλκοόλ σε ποσοστό 10% (40 vol.%) 

4. Το ΜΚ-5 έχει μια γλυκόπικρη γεύση  

5. Το ΜΚ-5 θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος σε σταθερή 

θερμοκρασία, αλλά όχι σε ψυγείο ή σε έντονο ηλιακό φως 

6. Χρησιμοποιήστε το MK-5 (το πολύ) μέσα σε ένα έτος. 

Μπορείτε να ψεκάστε τα φυτά σας ή τα δένδρα σας (με μια ψεκαστήρα πίεσης) το ΜΚ-5 

εναλλάξ με EM-πυκνό ή ΕΜ Αctive, ή Εκχύλισμα φυτών για ασθένειες FHE. 

Η αναλογία αραίωσης σε νερό, για τα φυτά είναι από  1:500 έως  1:1000 

• Μπορείτε επίσης να ψεκάστε με σπρέι τα ζώα  που έχουν προσβληθεί από τσιμπούρια,  

άκάρεα κλπ προκειμένου να απαλλαγούν. Δοσολογία 1 -10% (σε 1 λίτρο νερό 1 -10 ml ΜΚ-5) 


