EM Carbon Bokashi
- ideali apsauga nuo toksinų!

EM Veiksmingi Mikroorganizmai® – tai naudingų mikroorganizmų, turinčių probio�nių ir regeneracinių
savybių derinys, kurį sukūrė profesorius Teruo Higa iš Japonijos.

Preparatas EM Carbon Bokashi – tai pašarų papildas, kurio sudėtyje yra Veiksmingų Mikroorganizmų®.
Preparato vartojimo indikacijos bei rekomendacijos – javų ir siloso užkrė�mas nepalankia mikroﬂora;
apsinuodijimai ir įtarimai dėl apsinuodijimo mikotoksinais; proﬁlak�ka nuo apsinuodijimų; pašarų
kokybės gerinimas.

Produkto savybės:
Birus probio�kas, kurio sudėtyje yra gyvos, aktyvios pieno
rūgš�es ir mielių bakterijos, taip pat aktyvintoji anglis ir
augalų ekstraktai
Turi puikias maišymosi su pašaru savybes
Palaiko mikotoksinų pasiskirstymą pašaruose ir jų išskyrimą
iš gyvūnų kūno
Labai greita, teigiama gyvūnų reakcija į EM Carbon Bokashi
pašaruose
Gerina mėšlo, kraiko ir srutų kokybę
Sumažina amoniako kiekį
Apsaugo pašarą nuo surūgimo
Puiki pagalba esant viduriavimui
Universalus pritaikymas visoms gyvūnų grupėms
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Mikotoksinai ir gyvulininkystės produktyvumas
Mikotoksinai – tai kenksmingų mikroorganizmų medžiagų apykaitos produktai, kuriems būdingas neigiamas
poveikis gyvūnų organizmui, įskaitant ligos sukėlėjus. Pašarų, kurie buvo užkrės� nenaudinga mikroﬂora,
problema susijusi ne �k su pačių mikotoksinų kenksmingumu gyvūnų organizme, bet ir su brangių mais�nių
medžiagų praradimu pašaruose, kurie tampa ligų sukėlėjų maistu.
Mikotoksinais užkrės� pašarai tai esminė gyvulių augintojų nuostolių priežas�s. Šiais toksinais užkrėstų
pašarų poveikis yra labiausiai pastebimas pas monogastrinius gyvūnus, ypač kiaules ir naminius paukščius.
Ilgalaikis mikotoksinais užkrėstų pašarų vartojimas taip pat turi neigiamą poveikį atrajotojų sveikatai ir
našumui.

Svarbiausios mikotoksinais sukeltos problemos:
kepenų pažeidimas ir vėžys aﬂatoksinų atveju
inkstų pažeidimas ochratoksino A atveju
vaisingumo sutrikimai dėl zearalenona mikotoksino
ape�to praradimas ir vėmimas, dėl deoksinivalenolio mikotoksino patekimo į pašarus

Pa�kimu sprendimu mikotoksinų sukeltoms problemoms spręs� galvijų,
kiaulių ir paukščių pašaruose laikomas EM Carbon Bokashi naudojimas.

Pagrindiniai EM Carbon Bokashi naudojimo privalumai:
sumažina neigiamą mikotoksinų poveikį per absorbciją ir skilimą į medžiagas,
kurios nėra kenksmingos organizmui.
pagerina pašarų suvirškinimą ir mažina virškinimo trakto problemų �kimybę
turi s�prų hepatoprotekcinį efektą
s�muliuoja kūno imuninės sistemos kovą su patogeninėmis bakterijomis,
tokiomis kaip E. Coli, Salmonelė ir Clostridium
Preparato receptas kilęs iš Šveicarijos. Jo veikimas grindžiamas aukščiausios kokybės komponentais, susietais su unikalia EM® Technologija.
Mielės ir pieno rūgš�es bakterijos

Anglis

• Neutralizuoja mikotoksinus
• Sukelia konkurenciją patogeninei mikroﬂorai

• Turi teigiamą poveikį prieš viduriavimą, sugeriant
grybelinius, bakterinius ir dujinius toksinus

• S�muliuoja ir palaiko imuninę sistemą

• Atnaujina žarnyno gleivinę

• Daro teigiamą poveikį virškinamojo trakto
bakterijų ﬂorai

• Teigiamai veikia kepenų funkcijas, s�muliuojant
tulžies sekreciją

• Yra ver�ngų baltymų, cukraus ir mineralinių
druskų šal�nis. Jose yra B grupės vitaminų,
įskaitant folio ir pantoteno rūgš�s, bio�ną, bei
varį, geležį, cinką, jodą ir seleną.
Linų sėmenys

Kalcio karbonatas
• Kalcio šal�nis
• Teigiamai veikia virškinamojo trakto pH
• Atrajotojams veikia kaip atrajotojo turinio buferis

• Ver�ngas makro ir mikroelementų šal�nis

Dilgėlė

• Atlieka apsauginę ir stabilizuojančią funkciją
žarnyno epiteliui

• Ska�na virškinamojo trakto sistemos darbą

• Turi gleivių, riebalų, baltymų medžiagų, kurių
sudėtyje yra labai naudingų aminorūgščių,
leci�no ir cinko

• Sumažina pažeidžiamumą stresui

• Turi teigiamą poveikį kailio kokybei ir raumenų
augimui

• Pagerina imuninės sistemos funkcionavimą
• Tai tur�ngas an�oksidantų šal�nis

Naudojimas:
Preparato vartojimo indikacijos – grūdų ir siloso užkrė�mas nepalankia mikroﬂora,
apsinuodijimai ir įtarimai dėl apsinuodijimo mikotoksinais, proﬁlak�ka apsinuodijimo
laikotarpiais, siekiant pagerin� pašarų kokybę.
Preparatas sumaišomas su pašaru nuo 2 kg iki 10 kg 1 tonai pašaro naminiams paukščiams,
kiaulėms, galvijams ir arkliams.
Dėl EM Carbon Bokashi naudojimo laikotarpio ir būdo verta pasitar� su mūsų konsultantais ir
įgaliotais pla�ntojais. Mūsų konsultantai, pateikdami rekomendacijas ūkiui, vadovaujasi jo
individualiais reikalavimais. Dėl to ūkis gauna �kslų EM® programos planą a��nkan�
nurodytas problemas, su kuriomis susidūrė šis ūkis.
Kokybės poli�ka
Veiksmingi mikroorganizmai neturi GMO. Jie visiškai saugūs žmonių ir gyvūnų sveikatai.
Mikroorganizmai, įtrauk� į EM® Probio�kų sudė�, buvo atskir� nuo natūralios ekosistemos ir
prijung� prie EM® Technologijų pagal EMRO standartus.
Siekiant už�krin� aukščiausią ir pastovią preparatų kokybę, jie reguliariai �krinami EMRO
laboratorijose ir įgaliotų gamintojų Nacionalinių veterinarijos tarnybų.
Originalūs EM® preparatai visada pristatomi vienkar�nėse pakuotėse, paženklintose hologra
holograma ir tarptau�niu EM® logo�pu. Mūsų klientai gali bū� �kri, kad ser�ﬁkuo�ems EM® preparatams visada būdinga aukščiausia kokybė, bei veikimo ir pasiektų rezultatų pasikartojimas.
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