hodowla

EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY W HODOWLI ZWIERZĄT

EM® W HODOWLI
ZWIERZĄT
Technologia EM® w hodowli
wzbogaca i stabilizuje mikroflorę
w przewodzie pokarmowym
i otoczeniu zwierząt, zapewniając
prawidłowy przebieg procesów
trawienia, podniesienie odporności,
istotną poprawę ogólnych
warunków zoohigienicznych
i komfortu bytowania zwierząt.
Stosowanie EM® pozwala
pozytywnie wpływać na wiele
aspektów decydujących
o dobrostanie zwierząt.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
ZE STOSOWANIA EM® W HODOWLI:
Regulacja flory bakteryjnej przewodu pokarmowego
Znaczne ograniczenie rozwoju patogenów w przewodzie pokarmowym
Podniesienie strawności składników pokarmowych z paszy i lepsze
wchłanianie
Stabilizacja parametrów paszy
Zwiększenie naturalnej odporności zwierząt
Poprawa efektywności leczenia i regeneracji po infekcjach
Ograniczenie stosowania antybiotyków
Wydatne zmniejszenie wilgotności ściółki
Ograniczenie populacji uciążliwych owadów, szczególnie much
Redukcja emisji gazów odorowych (amoniak, siarkowodór)
Neutralizacja odorów w budynkach inwentarskich i w najbliższym
otoczeniu

Dobrostan zwierząt
Właściwe
żywienie

CO TO SĄ EFEKTYWNE
MIKROORGANIZMY?
Efektywne mikroorganizmy, w skrócie EM®,
to specjalna kompozycja pożytecznych dla
ludzi, zwierząt i środowiska mikroorganizmów,
opracowana przez prof. Teruo Higa z Japonii.
EM® wydatnie przyczynia się do utrzymania
lub odbudowy właściwej różnorodności
i równowagi mikroorganizmów występujących
w naturze, wspierając procesy regeneracji
gleby, oczyszczając powietrze i wodę,
wpływając korzystnie na zdrowie i odporność
ludzi, zwierząt oraz roślin. Technologia
EM® obejmuje bogaty wachlarz produktów
mikrobiologicznych, które znajdują szerokie
zastosowanie w rolnictwie, hodowli zwierząt,
ochronie środowiska naturalnego i zdrowia
ludzi w ponad 100 krajach na całym świecie.

• Odpowiedni dostęp do wody
i paszy
• Jakość wody i paszy

Odpowiednie
zachowanie

Odpowiednie
warunki
utrzymania

• Pozytywny stan
emocjonalny
• Właściwy rozwój,
wzrost i rozród
• Kontakt
z innymi
osobnikami
• Dobre relacje
człowiek - zwierzę

• Komfort
i czystość
pomieszczeń
• Jakość powietrza
• Swoboda
ruchowa

Dobry stan zdrowia
• Właściwa profilaktyka
• Szybka diagnostyka
• Skuteczne leczenie

www.emgreen.pl

KONIEC
Z NIEPRZYJEMNYMI
ZAPACHAMI!

PROBIOTYKI EM®
Probiotyki EM® to mieszanki paszowe uzupełniające do
zastosowania w żywieniu bydła, trzody, drobiu, zwierząt
futerkowych i innych gatunków hodowlanych w celu
optymalizacji procesów trawienia pasz, podniesienia
odporności zwierząt i poprawy ogólnych warunków
zoohigienicznych.

Technologia EM® skutecznie eliminu
je
uciążliwe dla zwierząt i otoczenia odo
ry,
będące efektem niewłaściwego rozkła
du
odchodów i niestrawionych resztek
pokarmu. Dobroczynne działanie EM

ogranicza procesy gnicia, zastępując
je fermentacją, redukuje rozwój
mikroorganizmów chorobotwórczych
oraz
obniża stężenie niebezpiecznych gazów
odorowych – amoniaku i siarkowodoru.

EM Probiotyk
Forma płynna do zastosowania
jako dodatek do wody lub
paszy, szczególnie w przypadku
pasz utleniających się; może
być także stosowany drogą
zewnętrzną przez oprysk lub
zamgławianie
Skład:
Efektywne mikroorganizmy EM® w tym
żywe kultury bakterii Lactobacillus
casei, Lactobacillus plantarum, żywe
drożdże Saccharomyces cerevisiae,
melasa trzcinowa

EM Probiotyk

Forma sypka do podania na
etapie przygotowania pasz
treściwych
Skład:
Efektywne mikroorganizmy EM®, otręby
zbożowe, melasa trzcinowa

Trzoda chlewna
Bydło
Konie
Drób
Zwierzęta futerkowe

3 – 10 l/m3 wody
50 – 150 ml/szt.
50 – 150 ml/szt.
3 – 6 l/m3 wody
3 – 6 l/t paszy

Higienizacja
otoczenia

50 – 100 ml
roztworu 10% 20%/m2, 1 – 3 razy
w tygodniu zależnie
od stanu otoczenia

EM Carbon Bokashi
Specjalna formuła
szczególnie polecana do
stosowania profilaktycznego
i interwencyjnego w przypadku
podejrzenia zatrucia paszy
mykotoksynami
Skład:
Efektywne mikroorganizmy EM®,
otręby z prosa, śruta zbożowa, węgiel
drzewny, siemię lniane, węglan wapnia,
pokrzywa, melasa trzcinowa

EM Bokashi
Probiotyk

EM Carbon
Bokashi

3 – 10 kg/t paszy

3 – 10 kg/t paszy

Zalecenia stosowania preparatów EM® zawarte w niniejszej
ulotce mają charakter orientacyjny. Dawki zależą m.in. od
grupy wiekowej zwierząt oraz oceny ich dobrostanu. Wybór
najodpowiedniejszego produktu, metod jego aplikacji, zakresu
stosowania i dawek warto skonsultować z naszymi doradcami,
którzy przy doborze zaleceń uwzględnią indywidualne czynniki
środowiskowe i specyficzne potrzeby hodowli.

15

Kurnik

10

Chlewnia

5
10 dzień
stosowania

13 dzień
stosowania

2 dzień po
zakończeniu
aplikacji

5 dzień po
zakończeniu
aplikacji

1 – 3 l/1 m3 gnojowicy poprzez wlew

• Redukcja kożucha
• Eliminacja uciążliwych osadów
• Poprawa jednorodności
• Istotne obniżenie emisji uciążliwych gazów odorowych
• Zmniejszenie technologicznych strat i blokady azotu
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7 dzień
stosowania

EM ZAKISZACZ

Korzyści ze stosowania EM Bio

25

4 dzień
stosowania

!

ażonymi
Karmienie zwierząt mieszankami por
wać
przez patogeny grzybowe może powodo
ad
uszkodzenia wątroby, rozregulowuje ukł
kcie
odpornościowy, zakłóca rozród, a w efe
ci.
prowadzi do obniżenia produktywnoś
ashi
Bok
Regularne stosowanie EM Carbon
skutecznie redukuje negatywny wpływ
d
mykotoksyn przez ich adsorbcję i rozkła
je
ulu
do substancji nieszkodliwych, stym
u
odporność immunologiczną organizm
la,
na działanie bakterii E. Coli, Salmonel
ość
Clostridium, a także poprawia strawn
paszy.

Stosowanie

WPŁYW STOSOWANIA EM PROBIOTYK NA STĘŻENIE AMONIAKU
(oprysk ściółki)

Przed
opryskiem

EM Bio to specjalna kompozycja efektywnych
mikroorganizmów skutecznie usprawniająca procesy
związane z obróbką i podniesieniem parametrów
użytkowych gnojowicy i innych nawozów naturalnych.
Produkt skutecznie hamuje procesy gnicia oraz wywołuje
i pobudza proces efektywnej fermentacji.

ZAGROŻENIE
MYKOTOKSYNAMI!

STOSOWANIE:

EM Bokashi Probiotyk

0

EM BIO

8 dzień po
zakończeniu
aplikacji

Źródło: Wyniki doświadczeń Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych oraz Zoohigieny,

!

SIARKOWODÓR
I AMONIAK BARDZO
NIEBEZPIECZNE DLA
ZWIERZĄT I LUDZI!

zęk
Amoniak powoduje nieżyt oskrzeli, obr
k,
ówe
rog
płuc, kaszel, duszności, zapalenie
za
ropny stan zapalny spojówek, upośled
transport tlenu w organizmie.
ad
Siarkowodór uszkadza centralny ukł
je
odu
nerwowy, układ oddechowy, pow
anie
podrażnienia oczu, upośledza oddych
eniu
ocz
komórkowe, a przy znacznym przekr
zić do
dopuszczalnego stężenia może prowad
i.
utraty przytomności, a nawet śmierc

EM Zakiszacz to gotowa do użycia kompozycja żywych
szczepów efektywnych mikroorganizmów do produkcji
najwyższej jakości pasz. Efektywnie wspomaga procesy
fermentacji, zakiszania oraz konserwacji paszy,
ograniczając jednocześnie rozwój bakterii niepożądanych.

Stosowanie

0,5 – 3 l/t zakiszanego materiału
Preparat można rozcieńczyć wodą w zależności
od ustawień aplikatora oraz wilgotności
zielonki. Istotne jest należyte i równomierne
rozprowadzenie preparatu w zakiszanej masie.
Optymalną metodą aplikacji jest podawanie
dozownikiem na etapie zbioru.

Korzyści ze stosowania EM Zakiszacz
• Szybkie obniżanie pH
• Poprawa smakowitości i zapachu paszy
• Doskonałe parametry paszy nawet w przypadku nie
najlepszej jakości surowca
• Zapobieganie rozwojowi pleśni i innej niepożądanej
mikroflory
• Stabilne parametry paszy przez długi okres, nawet
w niekorzystnych warunkach
• Ograniczenie utleniania i grzania w okresie skarmiania

www.emgreen.pl

POLITYKA JAKOŚCI
PRODUKTY EM® NIE ZAWIERAJĄ GMO, SĄ W PEŁNI BEZPIECZNE
DLA ZDROWIA LUDZI I ZWIERZĄT.
EM Probiotyki zarejestrowane są jako MPU (mieszanka paszowa uzupełniająca). Mikroorganizmy
wchodzące w skład preparatów EM® zostały wyodrębnione z naturalnych ekosystemów i połączone
w ramach Technologii EM® zgodnie ze standardami EM Research Organization Inc. (EMRO), Japonia.
W trosce o najwyższą i stałą jakość preparaty EM® wytwarzane są z wykorzystaniem systemu HACCP
oraz podlegają certyfikacji i systemowej kontroli laboratoriów EMRO oraz Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego PIB w Puławach.
Oryginalne preparaty EM® dostarczane są wyłącznie w jednorazowych opakowaniach oznakowanych
hologramem i międzynarodowym logiem EM®.

Greenland Technologia EM
wyłączny partner EM Research Organization Inc. Japan
w Polsce i Europie Wschodniej
Trzcianki 6,
24-123 Janowiec n. Wisłą

phone +48 81 888 53 25
at info@emgreen.pl
globe www.emgreen.pl
Facebook-F GreenlandTechnologiaEMSpzoo

