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EM Carbon Bokashi
- idealna ochrona przed toksynami!
EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.

EM Carbon Bokashi to mieszanka paszowa uzupełniająca, zawierająca Efektywne Mikroorganizmy®.
Wskazaniem do zastosowania preparatu jest porażenie zbóż i kiszonek niekorzystną mikroflorą,
aktualne zatrucia i podejrzenie zatruć mikotoksynami, profilaktyka w okresach narażenia na
zatrucia, celem poprawy cech jakościowych paszy.

Cechy produktu:
sypki probiotyk zawierający żywe aktywne komórki bakterii kwasu mlekowego i drożdży oraz węgiel aktywny
i ekstrakty roślinne
posiada doskonałą mieszalność z paszą
wspomaga rozkład mikotoksyn w paszy oraz wydalanie
ich z organizmu zwierzęcia
wyjątkowo szybka pozytywna reakcja zwierząt na
obecność EM Carbon Bokashi w paszy
poprawia jakość pomiotu, obornika i gnojowicy
obniża poziom amoniaku
zapobiega zagrzewaniu paszy
wydatna pomoc przy biegunkach
uniwersalne stosowanie do wszystkich grup zwierząt
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Mikotoksyny a efektywność produkcji zwierzęcej
Mikotoksyny to produkty przemiany materii szkodliwych mikroorganizmów, charakteryzujące się
niekorzystnym wpływem na organizm zwierząt, w tym działaniem chorobotwórczym. Problem pasz
porażonych niekorzystną mikroflorą nie dotyczy tylko szkodliwości samych mikotoksyn w organizmie
zwierząt - dotyczy także kosztownej utraty wartości pokarmowej paszy, która jest pożywką dla patogenów.
Pasza porażona mikotoksynami jest istotną przyczyną strat hodowców zwierząt. Skutki skarmiania
pasz zanieczyszczonych tymi toksynami są najszybciej zauważalne u zwierząt monogastrycznych,
zwłaszcza u świń i drobiu. Długotrwałe spożywanie pasz porażonych przez mikotoksyny ma również
negatywny wpływ na zdrowie i wydajność przeżuwaczy.

Najważniejsze problemy wywołane przez mikotoksyny:
uszkodzenia i nowotwory wątroby w przypadku aflatoksyn
uszkodzenia nerek w przypadku ochratoksyny A
zaburzenia płodności przez zearalenon
utrata apetytu i wymioty przez pobranie z paszą deoksyniwalenolu

Sprawdzonym rozwiązaniem problemów z mikotoksynami w paszy dla bydła,
trzody chlewnej i drobiu jest stosowanie EM Carbon Bokashi.

Główne korzyści ze stosowania EM Carbon Bokashi:
redukuje negatywny wpływ mikotoksyn poprzez ich adsorpcję i rozkład
do substancji nieszkodliwych dla organizmu.
poprawia strawność paszy i obniża prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów żołądkowo-jelitowych
ma silne działanie hepatoprotekcyjne
stymuluje odporność immunologiczną organizmu w kierunku bakterii
patogennych, takich jak E. Coli, Salmonella i Clostridium
Receptura preparatu pochodzi ze Szwajcarii. Jego działanie oparte jest o najwyższej jakości komponenty połączone w unikalnej Technologii EM®
Drożdże i bakterie kwasu mlekowego

Węgiel drzewny

• Neutralizują mikotoksyny
• Konkurencja dla patogennej mikroflory

• Wykazuje działanie przeciwbiegunkowe, pochłaniając toksyny grzybowe, bakteryjne oraz gazy

• Pobudzają i wspomagają układ odpornościowy

• Regeneruje śluzówkę jelit

• Wykazują korzystne działanie na florę bakteryjną przewodu pokarmowego

• Pozytywnie wpływa na pracę wątroby poprzez
pobudzenie wydzielania żółci

• Stanowią źródło cennych białek, cukrów i soli
mineralnych oraz zawierają witaminy z grupy
B, w tym kwas foliowy i pantotenowy, biotynę
oraz miedź, żelazo, cynk, jod i selen
Siemię lniane

Węglan wapnia
• Źródło wapnia
• Pozytywnie wpływa na pH przewodu pokarmowego
• U przeżuwaczy spełnia rolę buforu treści żwacza

• Stanowi cenne źródło makro i mikroelementów

Pokrzywa

• Wykazuje działanie osłonowe i stabilizujące
nabłonek jelita

• Stymuluje pracę układu pokarmowego

• Zawiera substancje śluzowe, oleiste, białka
o bardzo korzystnym zestawie aminokwasów,
lecytynę oraz cynk

• Obniża podatności na stres

• Korzystnie wpływa na jakość okrywy włosowej
i narastanie rogu kopytowego

• Poprawia funkcjonowania systemu odpornościowego
• Jest bogatym źródłem antyoksydantów

Stosowanie:
Wskazaniem do zastosowania preparatu jest porażenie zbóż i kiszonek niekorzystną
mikroflorą, aktualne zatrucia i podejrzenie zatruć mikotoksynami, profilaktyka w okrekresach narażenia na zatrucia, celem poprawy cech jakościowych paszy.
Preparat podaje się po wymieszaniu z paszą w zakresie od 2 kg do 10 kg na 1 tonę paszy
dla drobiu, trzody, bydła i koni.
Zakres i metodę zastosowania EM Carbon Bokashi warto skonsultować z naszymi
doradcami oraz autoryzowanymi dystrybutorami. Nasi doradcy przy zaleceniach dla
gospodarstwa kierują się jego indywidualnymi wymaganiami. Dzięki temu gospodarstwo
otrzymuje precyzyjny plan zastosowania EM® w kontekście zgłaszanych wyzwań.

Polityka jakości
Preparaty EM® są zarejestrowane jako MPU. Efektywne Mikroorganizmy® nie zawierają
GMO. Są w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Mikroorganizmy wchodzące w skład Probiotyków EM® zostały wyodrębnione z naturalnych ekosystemów i połączone w Technologii EM® zgodnie ze standardami EMRO.
Oryginalne preparaty EM® dostarczane są państwu zawsze w jednorazowych opakowaniach, oznakowanych hologramem i międzynarodowym logiem EM®. Nasi klienci mogą
mieć pewność, że certyfikowane preparaty EM® cechuje zawsze najwyższa jakość oraz
powtarzalność działania i uzyskiwanych efektów.
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