
Microferm® 
Skapar en hälsosam miljö.
Microferm är en noggrant utvald blandning av 
80 olika Effektiva Mikroorganismer (EM®) som 
samverkar för att skapa en sund mikrobiell balans i 
vår miljö. Med Microferm ökar antalet positiva och 
hälsosamma mikrober vilka i sin tur undertrycker de 
som är patogena och sjukdomsframkallande.

Skapar en hälsosammare miljö i stallen
I stallet skapar Microferm en mikrobiell balans och 
biologisk mångfald. En minskning av infektioner 
märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar. 
Behandlat strömaterial underlättar omvandlingen av 
det organiska materialet i boxen och produktionen 
av ammoniak reduceras. Andnings- och hovproblem 
blir mindre förekommande och färre flugor lockas till 
stallet.

Behandlingsområden:
■   Stallgolvet
■   Boxen
■   Krubbor, hinkar och vattenkärl 
■   Hagar och betesmarker

Dosering:
Blanda en 5% lösning (5cl Microferm per 1 liter 
vatten) och spraya över området.
Räkna ca 6dl Microferm per 9kvm box och månad.

Fördelar med EM i box & stallmiljö
■ Ökar immunförsvaret 

■ Minskar andnings- och hovproblem  

■ Lägre produktion av ammoniak 

■ Färre antal flugor och parasiter
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®

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

För friskare djur och bättre stallmiljö 
EM i STALLETEM i STALLET

och boxen

Genom att använda Mikroferm och Vulkamin 
tillsammans bryts urin och gödsel ner redan i 
boxen vilket minskar antalet parasiter och flugor.



Recept på stallbehandling
Kom igång:
1. Spraya en 5% Microfermlösning på boxgolvet, applicera sedan ett lager Vulkamin (250g/kvm) för absorption av fukt.  2. Applicera strö/halm. Använd så lite trämaterial som möjligt eftersom det är svårare att fermentera.  3. Avsluta med att spraya Microfermlösning över strömaterialet.

4. Oavsett hur mycket av gödslet som mockas bort, sprid Vulkamin på bädden 2 ggr per vecka, lägg lite extra på de våtare fläckarna. 
5. Spraya Microfermlösning över bädden 2ggr per vecka.

Dosering Vulkamin: 
9kvm box: 750gram per gång 12kvm box: 1 kg per gång
Dosering Microferm: 
9kvm box: fördela 1,5 liter lösning per gång 12kvm box: fördela 2 liter lösning per gång. 

Spraya hela miljön i boxen samt tvätta ur krubbor och saltstenshållare regelbundet med 5% Microfermlösning. 

Varje vecka:

Behandling av hagar/betesmarker: 

■  Sprid 1000 kg Snäckskalk per hektar en gång om året.
■  Sprid 300 kg Lermineraler per hektar en gång om året.
■  20 liter utspädd Microferm (10ml till 1 liter vatten) sprids 

i hage/paddock minst 5 gånger per år
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Vulkamin® 
Håller boxen torr och hygienisk.

Vulkamin® är ett antiseptiskt pulver för bäddar 
i stall och ladugård och består av en mjuk, grå, 
finmald silikatsten av vulkaniskt ursprung. Den 
är naturligt rik på mineraler och spårämnen som 
har antiseptiska egenskaper.

Genom sin utmärkta absorptionsegenskap 
förbättras hygienen i stallet. Oönskade patogena 
bakterier och föroreningar minimeras och 
luftkvaliteten förbättras. 

Genom att 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.

Dosering: 
Box på 9 m² = 2 x 0,75 kg per box i veckan. 
Box på 12 m² = 2 x 1 kg per box på i veckan.
Räkna ca 6kg Vulkamin per 9kvm box och månad.
Vulkamin strös i botten på bädden. 

Vulkamin används med fördel 
tillsammans med Microferm.
Produkterna samverkar med 
varandra för ett bra stallklimat, 
mikrobiell balans och god hygien. 

Vulkamin 
Stenmjöl finns i 
10kg hink, 25kg 
påse, pall (25kg* 
42st) och 1000kg 
bib bag.

Microferm finns i storlekarna: 2l. - 5l. - 20l. - 
250l. bag-in-box samt 1000l. IBC.


