För en hållbar framtid

G rdsdjur
EM - för friskare
®

djur

rna
och bättre miljö i stalla

• Förbättrar immunförsvaret och förebygger sjukdomar
• Ökar produktionen och prestandan
• Möjliggör minskning av antibiotika och desinfektionsmedel

®

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

“Med EM-produkter
möjliggörs en naturlig
och regenerativ
djurhållning som stöttar
ekosystemet och
sluter kretsloppet
djur-gödsel-jord-bete”
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G rdsdjur
EM - för friskare
®

djur

EM® för friskare djur och bättre miljö i stallarna
Effektiva Mikroorganismer (EM®), är en sammansättning av mer än 80 godartade
mikroorganismer som förekommer fritt i naturen. När dessa tillförs till djurens miljö ökar
den naturliga balansen och mångfalden av mikroorganismer i tarmarna, på huden,
pälsen och i stallarna vilket ger djuren ett starkare immunförsvar och en bättre hälsa.
De viktigaste grupperna i EM® är fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier, jästsvampar,
aktinomyceter och svampar. Eftersom EM® innehåller 100% naturliga ämnen kan
produkterna med fördel användas till alla slags djur. De effektiva mikroorganismerna
undertrycker de patogena bakterierna och säkerställer därmed en bra hälsa för djuren
och en frisk miljö i ladugård och stallar.
Pre- och probiotika
Precis som för oss människor har många djur idag problem med obalans i tarmfloran och
behöver därför tillskott av goda bakterier för att må bra och stärka sitt immunförsvar.
Probiotiska produkter innehåller nyttobakterier och ger ett tillskott av goda bakterier till
tarmfloran samtidigt som de hämmar tillväxten av skadliga bakterier.
Prebiotika fungerar som mat till de goda bakterierna. För att nyttobakterierna ska må
bra och kunna föröka sig behövs fiberrik mat som skapar en god miljö för dem. Våra
fermenterade kosttillskott är både pre- och probiotiska.
I denna broschyr hittar du utvalda produkter för gårdsdjur och deras stallmiljö.
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Dosering per djur och dag
(beroende på djurets storlek)
Får & Getter:
10 gram
Mjölkkor:
50 - 70 gram
Kalvar:
5 gram
Häst:
25-70 gram
Föl:
5 gram
Grisar:
2% av fodermängden
Griskultingar:
5 gram per dag efter avvänjning
Höns:
2% av fodermängden
Börja alltid med mindre dos och
trappa upp över 1-2 veckor.
Innehåll
Proferm: Dinkelströ fermenterat med EM®.
SynVital: Vetekli fermenterat med EM®.
Mjölkfria, veganska och mycket
lågt innehåll av sockerarter.
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Foderti

häst

Pr ferm

®
®

Fermenterat fodertillskott

Pre- och probiotiska fodertillskott fermenterade med EM® är ett bra komplement
till den dagliga utfodringen av växtätande djur. Skillnaden mellan dessa två är att
SynVital är baserat på vetekli medan Proferm är baserat på dinkel och därmed har
en lägre glutenhalt.
Till skillnad från torkad probiotika innehåller dessa fodertillskott levande mikroorganismer och deras metaboliska produkter som exempelvis antioxidanter och
bioaktiva ämnen.
Vad är fördelarna med fodertillskott med EM®?
• Stärker tarmfloran, immunförsvaret och allmäntillståndet.
• Förbättrar näringsupptaget och matsmältningen.
• Verkar förebyggande vid ex. foderbyte, antibiotikakur, avmaskning och stress.
• Ökad produktion (tex ökad mjölkproduktion hos kor).
• Återställer tarmfloran efter diarré.
Proferm finns i 1kg, 5kg och 20kg. Synvital finns i 2kg och 15kg.

Skillnande mellan Pre- och probiotika
Probiotika = Goda bakterier
Prebiotika = Maten till bakterierna
Fermenterat = Är både pre- och probiotiskt
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Dosering
Bionit-S bör doseras enligt den
rekommenderade mängden. Det är viktigt att
det blandas noggrant med övrigt foder.
1. Som tillskott
(mängd beroende på djurets storlek)
Kor och hästar: 40-80 gram per dag
Kalvar, föl och grisar: 30-50 gram per dag
Griskultingar: 10-20 gram per dag
2. Vid myxotoxinrisk
(mängd beroende på fodermängd)
Förebyggande eller låga nivåer: 2kg/ton foder
Ökade nivåer: 3kg/ton foder
Akuta symptom: 4kg/ton foder
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Bionit -S
®

Mineraltillskott med kiseldioxid

Ett naturligt mineraltillskott med 58% kiseldioxid som reglerar foderomvandlingen och
förbättrar hälsan hos alla djur, oavsett ålder och foder. Tillskottets främsta uppgifter är att
skapa ett basiskt pH-värde i tarmen och dra till sig mykotoxiner och tungmetaller vilket bl.a.
avlastar djurens lever. Ett dagligt tillskott av Bionit -S leder till en fördröjd tarmfunktion
vilket förbättrar upptagningen av näringsämnen och konsistensen på gödslet.
Den höga halten kisel är också viktigt för konstruktionen av cellväggar och bindväven samt
för god tillväxt av hovar, leder, horn, brosk och man.
Vad gör Bionit-S?
• Binder skadliga mykotoxiner och tungmetaller
• Skapar ett balanserat pH-värde i tarmen
• Stärker hovar, leder, brosk, horn och man.
• Minskar mängden lös avföring.

original

Förvaring
Torrt och svalt. Förvara ej bredvid kemikalier som avger stark lukt eller förångas eftersom
Bionit-S kan absorbera detta.
Bionit-S finns i 2kg, 5kg, 10kg och 25kg.
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EM SkinCare

Skapar balans på djurens päls och hud
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EM® SkinCare är en blandning av aktiva mikroorganismer vilka skapar
en mikrobiell balans på djurens hud och päls. Detta gör att hudens
immunförsvar stärks och sjukdomar hämmas. EM® SkinCare är mycket
milt och kan användas på alla djur och även på känsliga delar som
ögon, öron, ljuver, skap osv.
Vad gör EM® SkinCare?
• Främjar den naturligt förekommande och friska mikrofloran på
huden.
• Behandlar ex. svampinfektioner på huden och i öron. (Ex ringorm)
• Behandlar sjukdomar på och runt hovarna. (Ex mugg och rasp)
• Bildar en aktiv skyddsfilm på huden och stärker hudens
naturliga skyddsmantel.
• Återfuktar skadad hud vilket förkortar läkningsprocessen.
Dosering
Spraya på pälsen, hovarna eller det irriterade/skadade området.
Använd gärna en mjuk borste för att få ner det ordentligt i pälsen.
Upprepa varannan dag.
Innehåller
EM®, en aktiv blandning av 80 olika välgörande mikroorganismer.
EM® SkinCare finns i 150ml spray.

Saltsten
Slicksten för djur

Himalayasalt innehåller över 84 mineraler och spårämnen bland annat jod, kalcium,
magnesium, kalium, zink och selen som är viktigt för god hälsa och prestation. En perfekt
mineral- och saltkälla där djuren själva kan reglera sitt intag.
Fördelar
• Återställer saltbalansen.
• Stimulerar vätskeintag.
• Snabbare återhämtning.
• Minskar stressande beteenden som
konstant tuggande på staket etc.
Användning
Häng upp stenen i hagen, stallet eller ladugården så djuren lätt kommer åt att slicka på den.
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®

VULKAMIN

Finns i 2L, 20L, 250L och 1000L.

Håller box och bädd torr och hygienisk
Vulkamin® är ett naturligt antiseptiskt pulver för bäddar
i stallar och ladugård och består av en mjuk, finmald
silikatsten av vulkaniskt ursprung. Den är naturligt rik på
mineraler och spårämnen som har antiseptiska egenskaper.
Genom sin höga absorptionsförmåga förbättras hygienen i
stallarna. Oönskade patogena bakterier och föroreningar
minimeras och luftkvaliteten förbättras. Då Vulkamin® binder
ammoniak från gödsel och urin, förbättras inomhusmiljön
vilket gynnar djurens luftrör, lungor och hovar samtidigt som
flugorna minskar i antal. Skonsam för alla djur.

•

Fördelar:
• Antiseptisk
• Hög fuktabsorption
• Binder ammoniak
Verkar på mindre än 15 minuter
Dosering:
(Strös i botten på bädden)
Box/bädd på 12m² =
2 x 1 kg per box i veckan
Box/bädd på 9m² =
2 x 0,75 kg per box i veckan.

Vulkamin används med fördel tillsammans
med Microferm. Produkterna samverkar med
varandra för ett bra klimat, mikrobiell balans
och en god hygien. Genom att använda dessa
två tillsammans bryts urin och gödsel ner redan i
boxen vilket minskar antalet parasiter och flugor.
Vulkamin finns i 10kg, 25kg och 1000kg.
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Skapar en hälsosammare miljö i stallar och ladugårdar
Microferm är en aktiverad och flytande blandning av EM® som kan användas inom
många olika områden. Med Microferm kan du behandla djurstallar, betesmarken
och gödselhögen. I och med dominansprincipen konkurrerar de goda bakterierna ut
de patogena mikroorganismerna.
Skapar en hälsosammare miljö i stallen
I stallarna skapar Microferm en naturlig balans och en
biologisk mångfald. En minskning av infektioner märks
och djurens vitalitet och immunförsvar ökar. Behandlat
strömaterial och gödsel minskar produktionen av ammoniak
vilket gör att andnings- och hovproblem minskar och färre
flugor lockas till stallarna.
Gödsel som behandlats med Microferm blir också
en värdefull produkt för jorden.
Rengöringsområden:
• Stallar, hönshus & ladugårdar
• Boxar & bäddar
• Krubbor, hinkar och vattenkärl
Fördelar:
• Förbättrat klimat och färre flugor
• Effektiv omvandling av organiskt material
• Förebygger ammoniak & föruttnelse
Dosering:
Blanda samman en 5% lösning
(5cl Microferm per 1 liter ljummet vatten) och
spraya över området, mat- och vattenskålar m.m.

För mer info och
recept se www.agriton.se

Microferm finns i 2l, 20l, 250l och 1000l.
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Ostrea Snäckskalsmjöl
®

Naturligt kosttillskott avsett för idisslare
Säkerställer ett stabilt pH-värde i vommen (mellan 6 och 7) vilket blir en idealisk buffert för
idisslande djur. Ett stabilt pH-värde gör det också möjligt att bekämpa acidos och därmed
få ett bättre foderutbyte.
Ostrea som består av finmalda snäckskal från Nordsjön är en mycket rik kalciumkälla
(96,1% av CaCO3) och innehåller även en mängd lättsmälta mineraler och spårämnen.
Den höga kalciumhalten gör det möjligt att förbättra Ca/P-förhållandet.
Fördelar
• Bra källa till mineraler och spårämnen
• Rik på kalcium
• Förbättring av Ca/P-förhållandet
• pH-stabilitet (mellan 6 och 7)
• Friskare klövar, mindre halthet
• Bättre allmäntillstånd

Dosering
100 gram/mjölkko per dag (om de står i ladugård)
80 gram/mjölkko per dag (om de är på bete)
50 gram/kalv- och ko som ger di per dag
10 till 20 gram/får eller get per dag
Ostrea Snäckskalsmjöl finns i 10kg, 25kg och 1000kg.
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kvaliteten

förbättra vatten

Keramiska rör
De keramiska rören är lera som fermenterats med EM® och bränts vid höga temperaturer
(1300°). EM-mikrober överlever inte sådana temperaturer men information/frekvensen
som de avger lagras i form av vibrationer i keramiken. Vibrationerna kan, bland annat,
förbättra strukturen på vatten då de bryter grupperingen av molekyler (vattenkluster)
vilket förändrar och förbättrar konsistens och smak på vattnet. Vattnet får tillbaka mer
av sin ursprungliga struktur och blir, likt vatten från en naturlig källa, mer levande igen.
Hälsosamt för alla djur, människor och växter.
Vibrationerna som avges ogillas dessutom av fästingar
(av en anledning vi ännu inte vet svaret på). Använd
exempelvis som pärlor på flätad man och svans.
Fördelar
• Återför energin i vatten
• Håller vattnet fräschare längre
• Minskar uppkomst av alger
• Minskar antalet fästingar

Hållbarhet
Cirka 10 år
Underhåll
EM-keramik bör rengöras regelbundet. För bästa
resultat kan du lägga dem i Wipe & Clean över
natten eller koka dem i vatten.
EM Ceramics finns i olika storlekar och antal.
Mer information hittar du på www.agriton.se
13
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Wipe & Clean - Rengöring djur
Wipe & Clean är producerad genom en naturlig fermentationsprocess
med EM®. De aktiva ämnena som genereras under en fermentation
har kraftfulla rengörande egenskaper och mikroorganismerna
fortsätter verka långt efter att du är klar med din rengöring.
För att hålla dina djur vid god hälsa och skapa en hälsosam miljö
i ladugård eller stall behöver de hälsosamma mikroorganismerna
vara i majoritet. De ”goda” mikroberna som är aktiva i Wipe &
Clean konkurrerar ut de sjukdomsframkallande och skapar en
mikrobiologisk balans både på huden, pälsen och i stallarna.
Schamponera djur
Traditionella schampon torkar ut djurens hud och stör den naturliga
balansen vilket kan orsaka vissa sjukdomar. När du schamponerar med
Wipe & Clean återställs mikrofloran på huden och risken för sjukdomar
minskar samtidigt som pälsen blir ren och glansig.
Användning & Dosering:
Blanda 1% Wipe & Clean med ljummet vatten (ej över 38° då dör mikroberna)
och massera in i pälsen. Det är inte nödvändigt att skölja av, tvärtom, aktiviteten hos
mikroorganismerna förlängs om de får vara kvar. De kommer då fortsätta kolonisera
pälsen och hämma utvecklingen av smittsamma patogener på längre sikt.

Fördelar
• Miljövänlig och hälsosam
• Grundlig och långvarig rengöring
• Reducerar odörer
• Dryg och kostnadseffektiv
• En produkt för många applikationer
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Rengöring utrustning:
Miljön som skapas i exempelvis ett
hästtäcke och vojlock är idealiska
tillväxtplatser för mögel (fukt, värme
och mörker). När du tvättar din
utrustning med Wipe & Clean
byggs en positiv mikrobiell flora
upp vilket förhindrar utvecklingen
av ex svampar och i förlängningen
hudinfektioner.
Användning & Dosering:
Häll 10-30 ml Wipe & Clean i sköljmedelsfacket så det inte
kommer i direktkontakt med varmvatten eller traditionellt
tvättmedel som förhindrar mikrobernas aktivitet.
I och runt stall och ladugård:
Wipe & Clean kan användas istället för traditionella kemiska
rengöringsprodukter. De organiska syrorna löser upp biofilmer och gör det
lätt att avfetta. Mikroorganismerna reducerar effektivt odörer och har en positiv påverkan
på hela miljön.
Dosering:
Blanda 100ml Wipe & Clean 10 liter ljummet vatten
Wipe & Clean finns i 2l och 20l
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Vi behöver hjälpas åt att minska mängden kemikalier och andra skadliga
ämnen i vår miljö.
EM® består av byggstenar som finns naturligt i vårt ekosystem. När dessa tillförs till
vår och djurens miljö aktiveras befintliga mikroorganismer som lever på platsen och
maximerar deras naturliga kraft. Helt naturligt, utan GMO eller kemikalier. Med EM®
är du med och skapar en mer hållbar miljö och framtid.
Mikroorganismer finns överallt, i naturen, på människor, djurens hud, päls och i deras
tarmar. Precis som för oss människor har många djur idag problem med obalans i
tarmfloran och behöver därför tillskott av goda bakterier för att må bra. Eftersom en
stor del av immunförsvaret sitter i tarmen påverkas även den mikrobiella balansen på
huden om djurets inre hamnar i obalans. Detta gör huden mer mottaglig för angrepp av
eksem, svamp och andra påfrestningar. Genom att tillföra EM® utökas artvariationen av
mikroorganismer i tarmfloran och på huden vilket minskar risken för sjukdomar.
Notera att vid sjukdom eller allvarliga besvär bör alltid en veterinär konsulteras.
Erfarenhet och vetenskap
Agriton har mer än 25 års erfarenhet inom jordbruksområdet och erbjuder ett brett
produktsortiment framtaget för djurhållning, gödselhantering, odling- och betesmark.
Mer produktinformation samt vetenskapliga artiklar hittar du på:
www.agriton.se och www.emrojapan.com.
Större volymer
För större förpackningar och volymer
kontakta oss på info@agriton.se så hjälper vi dig.

®
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