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Dr. Higa’s passie leidde tot de 
ontwikkeling van EM-X Gold.

p 16-19} MICROFERM 

EM® Drink, 
een gefermenteerde 
drank die 
100% natuurlijk is.

‘Het versterken van de natuurlijke weerstand 
van de wijngaard is een prioriteit!’.

Villa Shamengo, een plek waar 
de toekomst zichtbaar wordt.

Meet your microbes - Micropia 

Emro

EM feiten & getuigenissen

p 6-11} WIPE & CLEAN 

Hoe een ecologisch, heldere vijver verkrijgen?

p 20-21} AQUABIOME 

p 22-25} BOKASHI 

Een moestuin brengt kinderen 
in contact met de natuur.

Met Bokashi de bakfi ets op!

Poetsen met Wipe & Clean past 
volledig binnen onze visie: 
‘Het grote plan’.

Wipe & Clean als ‘CUP-CLEANER’
voor herbruikbare drankbekers.

Because we � nature & animals.

Equibiome houdt paarden en 
hun omgeving gezond.

}} WIPE & CLEAN 
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‘Het versterken van de natuurlijke weerstand 

een gefermenteerde 

100% natuurlijk is.

p 14-15} EM  DRINK ®

p 26} EMX-GOLD   ®

®

p 12-13} EQUIBIOME    ®
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Welkom in de wonderlijke wereld van Effectieve Micro-organismen, ook wel EM® genoemd. Geen micro-organismen 
om bang voor te zijn, maar juist omarmd moeten worden omdat ze voor opbouw en vitaliteit zorgen.

Hoe? Dat wordt in deze tweede uitgave van Infobiome verteld door Nederlandse, Belgische en Franse gebruikers van 
verschillende EM®-producten. Zo kan je lezen hoe onze nieuwe drank EM® Drink tot leven is gekomen en wat de 
voordelen ervan zijn. Ook kom je meer te weten over hoe paarden in Frankrijk genieten van het Equibiome®-gamma. Of 
benieuwd naar een school in België die poetst met Wipe & Clean? Vervolgens lichten we een tipje van de sluier over 
het Aquabiome-gamma voor vijvers en hoorde je al over het Shamengo®-project in het Franse Bordeaux? Tenslotte 
ook meer over EM-keramiek. Kortom een mooie uitwisseling van initiatieven en ervaringen rond toepassingen met 
EM®. Al deze producten dragen bij tot onze persoonlijke gezondheid, het vitaler maken van onze leefomgeving en 
het behoud van onze planeet. Een toekomst voor ons en onze kinderen, daar werken we aan mee!

Het 
Agriton-team

‘Het versterken van de natuurlijke weerstand 
van de wijngaard is een prioriteit!’.

Villa Shamengo, een plek waar 
de toekomst zichtbaar wordt.

Hoe een ecologisch, heldere vijver verkrijgen?

EM Magazine is het halfj aarlijks tijdschrift van de Belgische                     
EM- vereniging. Deze vzw stimuleert de toepassing van nuttige 
micro-organismen op verschillende domeinen. Dit doen ze door 
het verspreiden van informatie en het organiseren van evene-
menten. Meer weten? www.embelgium.org 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Agriton BVBA, Nieuwkerkestraat 19, 8957 Mesen
+32 57 366 163, info@agriton.be, www.agriton.be 

Werkten mee aan dit nummer
Simone Vos, Ann Depoortere, Nele De Bevere, Ann Lust
Agathe Wauters, Jürgen Degraeve, Emmanuel Chevillotte 

Redactie & Eindredactie
Jürgen Degraeve

Foto’s
Shutterstock, EMRO Japan   

Art Director & Vormgeving
Mieke De Bevere 

Dit document en de inhoud ervan wordt u ter informatie meegedeeld. 
De technische gegevens blijven onder voorbehoud van mogelijke 
wijzigingen. Natuurlijk doen we ons best om alle fouten te elimineren, 
maar Agriton is niet verantwoordelijk voor de fouten in dit magazine. 
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EM® of Effectieve Micro-organismen® is ontwikkeld door Teruo Higa, 
een Japans landbouwingenieur en bestaat nu meer dan 30 jaar.

Wat het product zo bijzonder maakt, is dat Higa erin slaagde om een vrij complete groep van 
diverse stammen micro-organismen met elk hun eigen functie, te laten samenleven. 
Het resultaat van deze unieke vloeibare oplossing is een toepassing die het mogelijk maakt 

levensprocessen onder diverse omstandigheden te verbeteren.

De wereldorganisatie EMRO, wat staat voor ‘EM Research Organization’, 
www.emrojapan.com, erkent voor ieder land producenten en distributeurs.

De productie van EM®-producten van Teruo Higa in Europa gebeurt door EM Agriton BV. 
Ieder lot wordt door een gespecialiseerd labo gecontroleerd vóór het op 

de markt gebracht wordt. Ieder land kent zijn offi ciële distributeur die de verkoop van 
de EM®-producten van Teruo Higa organiseert.

EM Agriton is distributeur voor België, Frankrijk en Luxemburg. 
www.agriton.be - www.agriton.fr

Offi ciële producten herken je door volgend logo:

|  EM®, de EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN |
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HET DOMINANTIEPRINCIPE
In de wereld van micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een 
kleine groep positieve dominante, een groep negatieve dominante
en een grote groep ‘volgelingen’.  Er is een voortdurende machtsstrijd gaande 
tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De miljarden volgelingen 
wachten af wie de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of 
imiteren de overwinnaar. Waar de Effectieve Micro-organismen de overhand
krijgen, oefenen ze hun opbouwende en ziekte onderdrukkende invloed uit. 
Dat kan zowel in de bodem, de lucht als in het water. Het komt de plant-
en, bomen, land- en tuinbouwgewassen en uiteindelijk ook de gezondheid van 
mens en dier ten goede.

Door een juist gebruik van de Effectieve Micro-organismen in het huishouden, 
het milieu, de land- en tuinbouw kan je overal de toename van Effectieve 
Micro-organismen helpen bevorderen. 

FERMENTEREN KAN JE LEREN! 
Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald organisch 
materiaal (maaisel, snoeisel, voeding…) onder zuurstofarme omstandig-
heden voorverteerd wordt d.m.v. micro-organismen. 

De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in 
alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel. 
Vroeger fermenteerden mensen om hun voedsel te bewaren daar er geen 
koelkast of pasteurisatie bestond.

Het gefermenteerde materiaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht 
en de vitaliteit van bodem, plant en dier ten goede komen. Daarnaast worden 
tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten
gevormd; organische zuren, alcoholen, antioxidanten, vitamines… elk 
opnieuw met een gunstig effect. 

EM-technologie 

 VOORDELEN 

Helpt bodems te 
(her-)koloniseren Fermentatie ipv rotting > 

Bevordert de effectieve 

vertering van organisch 
materiaal

Dominantie van een op-

bouwende microfl ora > 

Behoud van energie en 
voedingsstoffen
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‘Poetsen met Wipe & Clean past volledig binnen 
onze visie ‘Het Grote Plan’’, zegt Annick directeur 
van Het Reuzenhuis. ‘Al vanaf de oprichting van de 
school was duurzaamheid een belangrijk aandachts-
punt. In 2008 werkten we als pilootschool mee aan 
een overheidsproject rond het uitbouwen van een visie 
op duurzame ontwikkeling gericht op basisscholen. We 
ontvingen ook meerdere keren het MOS-logo, een 
erkenning voor de duurzame keuzes die we maken 
en via allerlei pedagogische en andere activiteiten 
realiseren. We hebben een groene schoolomgeving 
met een dierenpark, klasmoestuintjes, een mini-
containerpark, doen mee aan acties zoals Dikke-
truiendag of zwerfvuilacties van stad Tielt, … In 
2011 hielden we voor de eerste keer de Max-weken, 
dan focussen we vier weken lang op samen zorg-
dragen voor onze planeet.’

‘We gebruiken Wipe & Clean nu een vijftal jaar’, 
vertelt Nouch, die de zorg voor onderhoud op zich 
neemt, naast de coördinatie van het eetlokaal en haar 
taak als zebrapadagent. ‘Ik gebruik het voor alles. Ik 
doe een fl inke scheut in het water en reinig er ramen 

en deuren mee, gebruik het om 
schoolmeubelen mee af te wassen, poets 
er de toiletten en lavabo’s mee. 

‘We gebruiken ook Wipe & Clean voor de grovere 
poetsbeurten die maar een paar keer per jaar ge-
beuren, zoals het afwassen van de plastic overkoepe-
lingen op de speelplaats. Wipe & Clean is ook super 
voor onze grote poetsmachine, want daar mag nu net 
geen product in dat schuimt’, zegt ze guitig. 

Freinetschool Het Reuzenhuis is een school waar 
ouders actief in participeren. Ze doen dit onder andere 
via meerdere poetsbeurten per schooljaar waarbij ze 
het klasje van hun spruit tijdens het weekend poetsen. 

POETSEN 
MET WIPE & CLEAN 
PAST VOLLEDIG BINNEN 
ONZE VISIE:

‘het grote planʼ

          Freinetschool Het Reuzenhuis draagt zorg voor de planeet   
       en poetst met Wipe & Clean.
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‘Ook dit gebeurt met Wipe & Clean’, vertelt Nouch. ‘In 
iedere klas staat een fl es met Wipe & Clean die ik 
trouwens regelmatig moet aanvullen. Maar dit is net 
goed voor de planeet hé’, knipoogt ze. 

‘De zonnebloemen gezien in de 
perkjes in de voetpaden voor de 
school?’‘Die hebben wij hier under-
cover aangelegd. 

Op straat spreekt een ex-ouder me aan. ‘De zonne-
bloemen gezien in de perkjes in de voetpaden voor de 
school?’ ‘Die hebben wij hier undercover aangelegd. 
We hadden thuis te veel aan keukenbokashi en 
verwerkten die hier in de grond en zaaiden er later 
zonnebloemen in. De max hé, hoe mooi ze staan?’

Het Reuzenhuis vind je via deze link: 
www.hetreuzenhuis.be. 

Verdund te 
gebruiken.
1 tot 10%. 

Geschikt voor 
alle oppervlaktes.
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Sinds begin september 2018 heeft Festicup Wipe & 
Clean aan haar assortiment toegevoegd. 
Festicup is een startende onderneming die voorziet in 
een compleet aanbod van onbreekbare en herbruikbare 
drankbekers. Deze milieuvriendelijke bekers, 
die bestemd zijn voor festivals en andere (kleinschaligere) 
evenementen, zijn nauwelijks te onderscheiden van 
een regulier glas. Hiermee gaat het de strijd aan 
met de gebruikelijke plastic wegwerpbeker en kiest 
Festicup voor duurzamere events! 
Wanneer evenementen zijn afgelopen en de bekers er 
vuil van terugkomen moeten deze gereinigd worden. 
Tot voor kort deed Festicup dit met een standaard 
reinigingsmiddel maar heeft het nu met Wipe & Clean
een duurzamere oplossing gevonden. Het Zonhovense 
bedrijf laat de klant, wanneer zij een bestelling 
plaatst, telkens de keuze om de eindreiniging van de 
drankbekers zelf te doen of deze door Festicup te laten 
uitvoeren. ‘Indien de klant er voor kiest de reiniging op 
zich te nemen, dan is men verplicht Wipe & Clean
te gebruiken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het 
product betere garanties levert dan een gewone detergent.
Het product adviseren we ook losstaand van een 
eventuele verhuur of verkoop van onze bekers. 
Gewoonlijk aanvaarden klanten deze aanbieding en 
maken ze kennis met het biologische reinigings-
product’, legt Jozef Plevoets, zaakvoerder van 
Festicup, uit. 

Een andere dienst die Festicup aan haar klanten 
levert is het verhuren van een mobiele wasstraat.
Met de mobiele wasstraat kunnen de herbruikbare 
bekers tijdens het event industrieel gereinigd worden en 
ook dit wordt gedaan met behulp van Wipe & Clean.

Kortom, het feit dat Wipe & Clean 
zelfreinigend is, is een absolute 
unique selling proposition, zoals we 
dat hier noemen”, 

Naast evenementen kan Wipe & Clean uiteraard 
ook in horecazaken gebruikt worden. “Klanten 
zijn verwonderd als ik hen zeg dat ze het spoelwater 
minder frequent moeten verversen. Ook het naspoelen
van glazen of herbruikbare bekers is niet meer
nodig door de geur- en smaakloze eigenschap van de 
cup-cleaner. Op die manier kan het cafépersoneel één 
stap in het spoelproces uitschakelen. Kortom, het feit 
dat Wipe & Clean zelfreinigend is, is een absolute 
unique selling proposition, zoals we dat hier noemen”, 
aldus Plevoets.

Starter van het Jaar 2018
Een interessant gegeven is dat Festicup enkele 
maanden geleden door Unizo is verkozen tot Starter 
van het Jaar 2018.

Gewoonlijk aanvaarden klanten deze aanbieding en 
maken ze kennis met het 
product
Festicup, uit. 

Een andere dienst die Festicup aan haar klanten 
levert is het verhuren van een mobiele wasstraat.
Met de 
bekers tijdens het event industrieel gereinigd worden en 
ook dit wordt gedaan met behulp van Wipe & Clean.

‘Indien de klant er voor 
kiest de reiniging op zich te 
nemen, dan is men verplicht 
Wipe & Clean te gebruiken, 
omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat het product betere 
garanties levert dan een 
gewone detergent.’

herbruikbare
WIPE & CLEAN ALS 
‘CUP-CLEANER’
VOOR
DRANKBEKERS
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Naast alle aandacht voor het innovatieve en duurzame 
aspect van herbruikbare bekers was er ook belang-
stelling voor het gebruik van Wipe & Clean voor de 
reiniging ervan. “Nadat we te horen kregen dat een 
grootschalig evenement als de Gentse Feesten dit 
product ook als schoonmaakmiddel gebruikt, waren 
we ervan overtuigd dit ook uit te proberen en door te 
verkopen aan onze klanten zodat ze hun gehuurde of 
verkochte bekers zelf kunnen reinigen. Op die manier 
kunnen ze kosten besparen en komt het dus voor hun 
voordeliger uit”, legt Plevoets uit. 

Meerwaarde voor Festicup
Waarom Festicup zodanig wil inzetten op het 
biologische schoonmaakmiddel is niet zo verrassend. 
De Starter van het Jaar is namelijk een duurzame 
onderneming met oog voor een beter milieu. 

“Het ecologische aspect van Wipe & Clean, waar 
tegenwoordig veel aandacht voor is, past perfect bij de 
kernwaarden van Festicup. Ik ben er dan ook van over-
tuigd dat dit én de goede werking van de cup-cleaner 
hebben bijgedragen aan de benoeming die ik een tijdje 
geleden kreeg”, vertelt Plevoets. 
Hieruit wordt duidelijk dat het zowel voor EM Agriton 
als Festicup een win-winsituatie is. EM Agriton 
verdeelt haar Wipe & Clean producten aan Festicup, 
die het schoonmaakmiddel vervolgens levert aan hun 
eindklanten.

Met de mobiele wasstraat kunnen de herbruikbare bekers tijdens 
het event industrieel gereinigd worden en ook dit wordt gedaan 
met behulp van Wipe & Clean.
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BECAUSE WE LOVE 

‘nature & animalsʼ

GETUIGENIS 1:
Hallo, ik ben Anita van Doggiedouche in Overijse. Ik heb EM Agriton 
ontdekt doordat de hond, Tao, epilepsie had en dus niet tegen teken 
behandeld mocht worden met chemische producten. Voor hem ben ik
een halsband gaan maken met EM® kralen. We waren erg tevreden 
over het resultaat (veel minder vastzittende teken) en dus ben ik ze
gaan maken voor mijn klanten. Heb ook EM® kralen in mijn 
wasmachine, dat ontgeurt en je moet minder wasmiddel gebruiken. 
Wipe & Clean pas ik overal toe, denk maar aan de vloeren, 
ramen, dogwash, toilet, keuken, etc. Deze helpt om het effectief 
schoon te houden en geuren tegen te gaan in tegenstelling tot 
standaard schoonmaakmiddelen. 

Bij doggiedouche raad ik dan ook Wipe & Clean aan om
de hond te spoelen als ze huidproblemen hebben
of als ze een slechte geur hebben. 
www.doggiedouche.be

Dankzij het wassen met 
Wipe & Clean wordt de talglaag 
van de hond niet aangetast.

Wipe & Clean dringt meer en meer door in de hondenwereld. Denk maar aan het wassen van je hond met Wipe & 
Clean of sprayen na een mooie natte wandeling. De hondenmand geeft vaak de ‘heerlijke aroma’ af van een hond, 
wanneer je deze vernevelt met Wipe & Clean gaat de geur weg. Daarnaast zie je steeds meer honden of katten rondlopen 
met de EM keramiek kralen rond de nek of in de drinkbak. Door de positieve resonanties van de kralen werkt deze ten 
voordele van de hond. Hier twee mooie getuigenissen van gebruikers van zowel Wipe & Clean als EM keramiek:
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GETUIGENIS 2: 
Ik ben Annelies Paqué en vanuit mijn passie voor
dieren en de natuur is 4Anim-all sinds 2018
ontstaan. Van kinds af wist ik al: “Ik werk met
diertjes”. Ik heb verschillende opleidingen genoten 
in deze sector zoals trimster, pensionuitbater, 
acupressuur voor dieren, hondeninstructeur, yoga 
teacher en nog tal van kortere opleidingen en 
workshops.

Omdat ik voor mezelf en mijn eigen dieren zo
natuurlijk mogelijk werk, is het doortrekken 
naar mijn praktijk een logisch gevolg. Op deze 
manier is de cirkel rond; werken met dieren op 
een natuurlijke manier én dus ook met respect 
voor de natuur.

Zo draait ons trimsalon voor grote honden volledig
ecologisch. Hoe gaat dit in zijn werk? 
Wij gebruiken voor alles “Wipe & Clean (met e.o. 
H. Basilicum)”. Wij reinigen de borstels en ander 
gebruikt materiaal zoals de trimtafel, de vloer, 
en ook als vervangend wasverzachter om onze 
handdoeken te wassen. Daarnaast willen wij 
ook nog een stapje verder gaan en wassen we 
ook de hond met dit product. Geen shampoo 
meer in ons trimsalon. Dankzij het wassen met 
Wipe & Clean wordt de talglaag van de hond 
niet aangetast, blijft de pH-waarde van de 
huid in balans, geen schadelijke parabenen of 
synthetische parfums meer én de hond blijft toch 

lang fris ruiken dmv de goede bacteriën van 
dit product die de slechte bacteriën overheersen 
(deze laatste zorgen nl voor de slechte geur). Zo 
kunnen ook hondjes in ons trimsalon terecht die 
vaak heel gevoelig reageren. Dit product is dus 
niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de 
dieren zelf.

Sinds kort maak ik ook natuurlijke tekenbandjes 
met de EM-kraaltjes, deze geven een bepaalde
resonantie af waardoor de teek minder geneigd is 
om op de hond of kat te springen en zorgen ook 
voor een beter immuunsysteem van het dier.
Wipe & Clean en Syn-Vital (probiotische 
vezels voor dieren) zijn eveneens bij mij 
verkrijgbaar. Kortom, wij zijn een natuurlijk 
dierencentrum.

Groetjes Annelies

www.4anim-all.be
Because we love nature & animals,

‘nature & animalsʼ workshops.

DE ECOLOGISCHE CIRKEL IS ROND; 
WERKEN MET DIEREN OP EEN NATUURLIJKE MANIER              
ÉN MET RESPECT VOOR DE NATUUR. 

Wij reinigen de borstels, 
ons salon en zelfs ook de hond 
met Wipe & Clean.

Wipe & Clean dringt meer en meer door in de hondenwereld. Denk maar aan het wassen van je hond met Wipe & 
Clean of sprayen na een mooie natte wandeling. De hondenmand geeft vaak de ‘heerlijke aroma’ af van een hond, 
wanneer je deze vernevelt met Wipe & Clean gaat de geur weg. Daarnaast zie je steeds meer honden of katten rondlopen 
met de EM keramiek kralen rond de nek of in de drinkbak. Door de positieve resonanties van de kralen werkt deze ten 
voordele van de hond. Hier twee mooie getuigenissen van gebruikers van zowel Wipe & Clean als EM keramiek:
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Gerenommeerde stoeterijen/centra uit Frankrijk 
schakelden over naar gezondere stallen en hun omge-
ving door middel van Effectieve Micro-organismen.
In de buurt van Aix-en-Provence bevinden zich ‘Les 
Ecuries de la Finca’. Sinds Karine Ranieri er ei-
genares is, onderging de plek een ware metamorfose. 
Ze voerde heel wat werken uit en reorganiseerde het 
reilen en zeilen van de stoeterij. Zo worden de boxen
nu natuurlijker en gezonder onderhouden dankzij 
EM®. Paddocks werden uitgebreid en alle gronden 
en weides worden met EM® behandeld: een tractor 
met eg verlucht de grond en vernevelt tegelijkertijd 
Microferm. Dit zorgde reeds vanaf het eerste jaar 
voor een verbeterde natuurlijke teruggroei van het 
weidegras.

Vincent le Hay van L’écurie de l’Ô in de streek 
Le Morbihan in het Franse Bretagne is ook een 
enthousiaste EM®-gebruiker: ‘Het strooisel in onze 
boxen bestaat uit vlaslemen. Wat je nu ziet, valt 
niet te vergelijken met het strooisel van drie maanden 

terug. Sinds we EM® gebruiken halen we enkel nog 
wat mesthopen weg uit de stal, gooien wat vezels bij 
indien nodig, maar laten de dikke laag strooisel liggen 
zoals een matras. Dit wordt ook wel een ‘potstal’ 
genoemd. Door op die manier te werken, winnen 
we heel wat tijd, is er meer werkcomfort en is de 
algemene boxomgeving veel gezonder. Het principe 
dat we toepassen is dat van een ‘bio-stal’. Drie keer 
per week vernevelen we Microferm. De Effectieve 
Micro-organismen gaan de strijd aan met de aan-
wezige (hinderlijke) micro-organismen in de mest en 
het strooisel en zorgen voor een microbieel, evenwichtige
en gezonde boxomgeving. Ook in de boxen met stro 
hebben we even goede resultaten, we halen zelfs 
geen mesthopen weg: we behandelen met EM® en 
strooien bij. Dit zorgt voor een besparing van stro 
tussen de 25 à 30%.’ ‘De stallen van onze pony’s die 
op stro staan, zijn al sinds meer dan een jaar niet meer 
volledig uitgemest’, voegt Vincent le Hay er verheugd 
aan toe.

HOUDT          
EN HUN                                                        GEZONDGEZOND

paardenomgevingomgeving
De leefomgeving van het paard en 
hoe die wordt behandeld, krijgt steeds 
meer aandacht.

Zowel op vlak van dierenwelzijn als 
op ecologisch vlak heeft een manège/
stoeterij een hoge impact op de 
omgeving.  

Het gamma Equibiome® biedt innovatieve oplossingen die dagdagelijkse problemen aanpak-
ken. Zowel voor de behandeling van paardenboxen, paddocks of weides bestaan er oplossingen op maat dankzij 
het toepassen van Microferm.
De voordelen uiten zich in een gezondere omgeving voor het paard op meerdere vlakken :
-  een betere bodemkwaliteit die o.a. rotstraal (hoefrot) voorkomt
-  een betere luchtkwaliteit: door ammoniak te neutraliseren worden longproblemen voorkomen
-  een beter welzijn voor het paard: een natuurlijke humus in de box en paddock voelt aan als de onderlaag 
van een bosomgeving en zorgt voor een kalmerend en zelfzekerder gevoel bij het paard

1212



‘Les écuries du soleil’ in de Franse streek Le 
Var is een mooi voorbeeld van een paardencentrum 
in een beschermd natuurlijk gebied. Midden in een 
bosrijke omgeving van hoofdzakelijk eikenbomen, 
leven de paarden in paddocks van meer dan 3000 m². 
Door watergebrek wordt de grond er steeds schraler. 
Gelukkig heeft men er ook EM® geïntroduceerd. Een 
kleine tractor rakelt de grond open en vernevelt 
ondertussen Microferm. Naast het winnen van 
tijd - men hoeft geen mesthopen meer op te rapen in 
de hoeken van de paddocks - hebben de gronden zich 
ook hersteld.

Hipposea in het Franse St.-Pierre-des-ifs op zo’n 
6 km van Lisieux is een revalidatieoord voor paarden 
en biedt o.a. watertherapie aan. Hier komen 
paarden met ingewikkelde pathologiën of voor palli-
atieve zorg. Sylvie Horlaville past diverse alternatieve 
behandelingen toe zoals shiatsu voor paarden, muziek-
therapie, balneotherapie (een soort watertherapie), 
kleitherapie en hydromassage. Dit maakt Hipposea tot 

een interessante plek waar volop geëxperimenteerd 
kan worden.

EM® vond er op een evidente manier zijn ingang. 
Sylvie startte met het geven van Proferm® aan 
enkele van haar paarden. Ondertussen krijgen alle 
paarden Proferm® na de positieve impact die ze 
bij hen vaststelde. Vervolgens werd de behandeling 
van de boxen aangepakt met Microferm. Sinds 
het toepassen van Effectieve Micro-organismen in 
de boxomgeving werden geen longproblemen meer 
vastgesteld. Een volgende stap wordt het onderhoud 
van het therapiebad met EM®.

Sylvie Horlaville aan het woord : ‘De resultaten 
met EM® zijn ongeloofl ijk positief voor alle 
paarden die hier verblijven. Onlangs had ik een 
paard met het Equine Metabool Syndroom (verstoorde 
vet- en suikerstofwisseling) en gaf het Proferm®. Het 
resultaat was verbluffend, Proferm® zorgde voor een 
betere regulering.’

25°
15°

Wat is een Eco-Box ?
Is een toolbox waarmee je de stalbedding kan 
fermenteren gedurende min. 10 weken.

Benodigdheden : 
750 g Vulkamin - 2 x per week 
+ 75 ml Microferm 
+ 1,5 l water - 3 x per week

Resultaat:  
›  Geen ammoniakgeur
›  Minder vliegen
›  Tijdswinst
› Economisch voordeel: minder stalbedding nodig
›  Het eindproduct is ideaal als weidebemester
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EM® DRINKmocktail
Ingrediënten: 
20 cl EM® Drink, 10 cl vlierbloesemsiroop, 
spuitwater, verse muntblaadjes en een takje tijm.

Zo maak je hem:
•  Giet de EM® Drink in een mocktailglas 

met een drietal ijsblokjes.

•  Doe de vlierbloesemsiroop erbij en vul het glas 
met spuitwater.

•  Werk af met de verse muntblaadjes en een takje tijm.

EM® Drink is de zachte combinatie 
van Aronia en Effectieve Micro-
organismen (EM®) door middel 
van fermentatie.

Er zijn diverse EM® producten voor 
de bodem, plant, dier en schoonmaak 
ontwikkeld. En nu dan eindelijk… is er ook 
een EM® Drink. De EM® Drink is speciaal 
ontwikkeld om onze eigen darmfl ora te 
ondersteunen. De Aroniabes wordt geoogst 
vanuit België bij EM Agriton waarbij de 
grond goed bewerkt en gevoed werd met 
Bokashi. Deze bessen zijn volledig 
biologisch geteeld en onderhouden met 

Microferm in de bodem en ook op de plant. Van 
hieruit is de gedachtegang vertrokken om een mooie 
kringloop te maken binnen het EM Agriton gamma 

waarbij het organisch materiaal als voeding voor 
de bodem dient en deze vervolgens afgeeft 
aan planten ten voordele van de bessen.  

Inhoud
EM® Drink bevat onder meer actieve melkzuur-
bacteriën die een gezonde darmfl ora 
ondersteunen. Het is gefermenteerd met 
biologische Aroniasap. Aroniabessen 
zijn gekend voor hun rijke inhoud van zowel 
vitamine C & K en hun antioxidanten. 

biologisch geteeld en onderhouden met 

EM

Hou je 
darmmicrobioom 

gezond!

EEN gefermenteerde DRANK 

DIE 100% natuurlijk IS!

EM® DRINK

14



vitamine K
voor de beenderen

foliumzuur
voor het immuniteit

fermented 
microbial 

syrup
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gecultiveert 
met bokashi 

en EM®
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verrijkt 
met EM®

Aronia

In balans
De combinatie van al deze facetten ondersteunt ons 
lichaam. EM® Drink is een friszoete drank met een 
zurige toets die dagelijks ‘s morgens of overdag kan 
worden genuttigd. Ondersteunt de darmfl ora of kan bij 
verstoring of na een antibioticakuur worden toegepast. 

De stofwisselingsproducten, die bij een 
fermentatie ontstaan, zijn onder andere vitaminen, 
enzymen en antioxidanten. Ons lichaam kan deze 
stoffen gemakkelijk opnemen en ze verhogen zo 
de weerstand. 

Drink jezelf dus gezond 
met EM® Drink! 

Hoe drink je

EM® DRINK ?
Heel eenvoudig!

Meng de EM® Drink met water, spuitwater of iets 
zoeters. De verhouding mag minimum 1/5 zijn. 

Het leuke van de EM® Drink is dat je kan combineren 
met allerlei sappen of met verschillende tonics. 
EM® Drink mengt heel gemakkelijk en heeft als 
bijkomend voordeel dat het ook werkt op de darmen.
Het resultaat is een aantrekkelijk 
probiotisch drankje.

Waarom          bes?

bevat veel 
vitaminen, mine-
ralen en vezels

Aronia melanocarpa Nero. Ook wel Appelbes 
genoemd zijn zeer rijk aan vitaminen zoals 
vitamine K, foliumzuur en mangaan. De struik 
werd ontdekt aan het begin van de 20e eeuw.

Aroniabessen en Aroniasap bevat een van de 
hoogste ORAC*-waarden in vergelijking met 
andere Europese vruchten en vruchtensappen. 
De ORAC-waarde geeft de antioxidant 
capaciteit van een voedingsmiddel aan.
*ORAC = Oxygen Radical Absorbance Capacity 

Vergelijk van verschillende bessen
ORAC* eenheden per glas 
bron: oracdatabase.com
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‘Ik deed een blinde test 
op kwaliteit en smaak van 
verschillende wijnen. Eéntje 
sprong er metéén bovenuit.’ 

Het gebruik van EM® in wijngaarden is in België 
reeds goed gekend en dat zorgt voor een kwalitatief 
hoogstaande productie. Franse druiventeelten staan 
aan het begin van het integreren van deze technologie 
op basis van effectieve micro-organismen. 

Een wijnboer uit Zuid-Frankrijk vertelt het volgende : 
‘Ik deed een blinde test op kwaliteit en smaak van 
verschillende wijnen. Eéntje sprong er metéén bovenuit 
en kwam van een Belgische wijngaard. Bij navraag 
bleek dit domein, net als vele andere in België, EM®

te gebruiken.’ In verschillende streken zoals Bordeaux, 
Gers, Vaucluse, Champagne, Bourgogne gingen wijn-
boeren met EM® aan de slag en is het wachten op de 
eerste EM®-geïntegreerde botteling van 2019.

Wat de technologie van EM® zo interessant maakt, 
is dat die toepasbaar is in alle situaties dankzij een 
gepersonaliseerde begeleiding. 
In het kader van de ecologische transitie is het 
mogelijk om de meeste conventionele behandelingen
achterwege te laten en over te schakelen naar een 
meer natuurlijke en gezondere teeltwijze. Een 
voorbeeld hiervan is de bestrijding van meeldauw: 
in plaats van preventief te gaan behandelen, is het 
voldoende om regelmatig stalen te laten analyseren 
en enkel te behandelen wanneer meeldauw effectief 
gedetecteerd wordt. Een transitieprogramma duurt drie 
jaar en vanaf het eerste jaar kunnen behandelingen 
al drastisch teruggeschroefd worden wat tevens een 
kostenbesparing met zich meebrengt. 

Voor ‘Domaine de Villa Dria’ in le Gers 
(Zuid-Frankrijk) temidden het wijnkeurmerk 
‘Appellation Côtes de Gascogne’ is de 
bescherming van het milieu een prioriteit. Door de 
inzet van Jean-Pierre Drieux dragen de 74 hectares 
wijnvelden het Franse label ‘Haute Valeur 
Environnementale’ (hoge omgevingswaarde). 
Sommige teelten van het domein zijn biologisch en 
de wijngaarden worden duurzaam verbouwd. Zo 
worden chemische bestrijdingsmiddelen geminimali-
seerd. Eén op de twee rijen wijnstokken is met gras 
begroeid om de plaatselijke fl ora te bevorderen. Het 
versterken van de natuurlijke weerstand van de 
wijngaard is een prioriteit voor Jean-Pierre Drieux. 
Vandaar dat het gebruik van effectieve micro-organismen
evident is. EM1® wordt ter plaatse geactiveerd om 
voldoende EM A (Microferm) in voorraad te hebben 
om zo alle druivenvelden te kunnen behandelen. 

    effectieve
micro _ organismen
DE INNOVATIEVE TECHNIEK 
VAN

GEÏNTRODUCEERD IN DE
FRANSE WIJNGAARDEN
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‘Domaine de Marie’ in het hartje van de Lubéron-streek 
is een andere kwaliteitswijngaard die deel uitmaakt van het 
discreet luxueuse hotel ‘La bastide de Marie’. Vier gronden 
die samen 23 hectares groot zijn, worden op kostbare wijze 
uitgebaat. De micro-klimaten, de diversiteit van de bodem en 
hun ligging richting neergaande zon zijn natuurlijke elementen 
die er een belangrijke rol spelen.

Arnaud Bressy besliste om nauwgezet de EM®-technologie toe 
te passen op zijn meest moeilijke percelen: Microferm zorgt 
voor een beschermend effect op het blad, EM® Super 
Cera C poeder zorgt voor een fysieke ziektebarrière van 
de plant. Ook Wipe & Clean wordt ingezet om de wijn-
kelders te onderhouden. 

Het versterken van de natuurlijke weerstand van de wijngaard is een prioriteit. 
Vandaar dat het gebruik van effectieve micro-organismen evident is.
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FOTOGRAAF
Catherine Berthillier

IN BORDEAUXIN BORDEAUXIN BORDEAUX

Twintig jaar lang reisde ik naar alle uithoeken van 
de wereld, mijn camera op de schouder, vaak onder 
gevaarlijke omstandigheden, om reportages te maken 
rond wat er scheef zit in onze samenleving. 

Je leven leiden als een droom
Ik lanceerde het platform Shamengo, een gemeen-
schap die het beste van de groene, sociale en digitale 
innovatie van deze planeet verzamelt. 

Deze individuele droom veranderde snel in een 
gemeenschappelijk avontuur. Heel wat burgers 
herkenden zich in de vier waarden die de pijlers zijn 
van Shamengo: zorgdragen voor zichzelf, dingen 
ontwikkelen binnen een ethische visie, onze planeet 
beschermen en zich sociaal engageren. 

Villa Shamengo: een utopie naar werkelijkheid
Omwille van de klimatologische hoogdringendheid 
is het essentieel te weten hoe het stadsleven er kan 
uitzien in 2050 en vooral welke leefbare oplossingen 
er voorhanden zullen zijn. Zo is het concept van Villa 
Shamengo stilletjes aan ontstaan. 

Dit huis-school-laboratoriumconcept is een compleet 
nieuwe plek waar men aan den lijve het beste van de 
groen, sociale en digitale innovatie zal kunnen ervaren 
in de Franse stad Bordeaux. 

Als leef-, leer- en experimenteerplek geniet Villa Shamen-
go de steun van belangrijke overheids- en economische 
organisaties, maar ook van leden van de Shamengo-
gemeenschap zelf in Frankrijk, Europa en de hele 
wereld. Heel concreet is de constructie van het 
ecologisch ontworpen gebouw onder de vorm van een 
participatieve werf, gestart tijdens de zomer 2019. 

EM Agriton, pionier en partner bij 
uitstek voor Villa Shamengo
Dankzij Shamengo-pioniers ontdek ik dagelijks 
fascinerende universa die mij inspiratie geven voor 
toekomstige activiteiten binnen Villa Shamengo. 

EM Agriton maakt deel uit van deze recente wonderli-
jke ontdekkingen naar aanleiding van een ontmoeting 
met Emmanuel Chevillotte en Jürgen Degraeve. De 
technologie van de Effectieve Micro-organismen die de 
gezondheid van planten, dieren en mensen ten goede 
ondersteunt, biedt heel wat mogelijkheden. 

Villa Shamengo zal de vele mogelijkheden met EM®

in de praktijk kunnen toepassen en belichten. We gaan 
bv. alle ramen van Villa Shamengo met EM® poetsen 
en aangezien het om een grote serre gaat, zullen we 
er heel wat nodig hebben! We gaan EM® ook inzetten 
voor het kweken van onze aromatische planten in de 
moestuin, het helder houden van het water voor de 

Omwille van de klimatologische hoogdringendheid 
is het essentieel te weten hoe het stadsleven er kan 
uitzien in 2050 en vooral welke leefbare oplossingen 
er voorhanden zullen zijn. Zo is het concept van Villa 
Shamengo stilletjes aan ontstaan. 

Dit huis-school-laboratoriumconcept is een compleet 
nieuwe plek waar men aan den lijve het beste van de 
groen, sociale en digitale innovatie zal kunnen ervaren 
in de Franse stad Bordeaux. 

VILLA SHAMENGO, 
EEN PLEK WAAR DE TOEKOMST 

ZICHTBAAR WORDT
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vissen in onze aquaponic-bakken, het verspreiden van relaxerende golven in onze yoga- 
en meditatieruimte, maar ook om een hoogkwalitatieve Bokashi-compost te maken, 
ons gebouw te onderhouden en een gezonde en nette omgeving te handhaven. 

Deze 100% natuurlijke oplossing zal bijdragen tot de nieuwe levenskunst waar 
Villa Shamengo het voorbeeld van zal zijn. 
We kijken vol ongeduld uit om Professor Higa te ontmoeten. We willen hem bedanken 
deze microscopisch kleine levende wezentjes te hebben ontdekt die met grote effi ciën-
tie bijdragen aan een betere leefomgeving.

Dit huis-school-laboratoriumconcept is een compleet nieuwe 
plek waar men aan den lijve het beste van de groen, sociale 
en digitale innovatie zal kunnen ervaren.

De vier pijlers van Shamengo: 
- zorgdragen voor zichzelf, 
- dingen ontwikkelen binnen een ethische visie, 
- onze planeet beschermen 
- en zich sociaal engageren.

www.shamengo.com
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HOE EEN  
VIJVER VERKRIJGEN?
HOE EEN  
VIJVER VERKRIJGEN?
HOE EEN  
VIJVER VERKRIJGEN?

Het hervinden van het ecologisch evenwicht 
in de vijver, is de sleutel tot succes !

In een vijver vind je enorm veel organisch materiaal 
terug (visuitwerpselen, slib, bladeren, …).  Wanneer 
het microbiële evenwicht zoek is in de vijver, kan je 
vertroebeling krijgen van het water waarbij je ook 
vorming van nitraten en fosfaten krijgt. Deze substanties 
zijn nadelig voor gezondheid van de vispopulatie.  

Door jaarlijks de vijver te voorzien met Microferm, 
voeg je een gezonde fl ora toe van micro-organismen 
in het water. Hierdoor wordt ammoniak en nitraten 
vlugger geneutraliseerd en worden de nitrieten 
(eindproduct) omgezet tot een voedingsbron voor de 
waterplanten.

Verslibbing
Slibvorming is het resultaat van organisch materiaal 
die zich afzet op de bodem van de vijver. Overdreven 
slibvorming kan leiden tot vorming van schadelijke 
gassen en onaangename geur. Hierdoor verkrijg je 
zuurstof tekort alsook plaats tekort voor de vissen.

Om de slibvorming onder controle te houden of te ver-
minderen, kan je werken met EM® Bokashi Balls.  
Deze met EM® gefermenteerde kleiballen bevatten 
een grote hoeveelheid micro-organismen voor het 
water. De ballen zinken tot aan de bodem en lossen 
langzaam op. Hierdoor lost het slib voor een deel op 
en hou je het resterend slib onder controle.

En voor de algen?
Algen zijn onvermijdbaar doordat de sporen vaak 
al aanwezig zijn bij de waterplanten en of vissen. 
Algenvorming verkrijg je door een te hoge concentratie 
van voedingsstoffen in het water of door teveel 
zonlicht in de vijver. Grote hoeveelheden algen kunnen 

ecologisch heldere

Microferm past in het 
ecosofi sche* gedachtegoed

Getuigenis, Karen Rozendael 
Ervaringsdeskundige

De Watertuinen (Brugge)

*ecosofi sch: samentrekking van ecologisch en fylosofi sch

Bij het bezit van een vijver is onderhoud een belangrijk onderdeel 
naar een mooi resultaat. Hierbij moet je niet alleen rekening houden 

met de chemische samenstelling van het water, maar ook en vooral naar de microbiologische 
benadering. De waterplanten en de vissen voelen zich goed in een evenwichtig vijver met een biologisch 
evenwicht. 

EM® kan hierin een mooie rol spelen om de eutrofi ëring (algengroei) tegen 
te gaan en de bijhorende gevolgen hiervan (de verslibbing, vissterfte, 
geurhinder, ...).

20



Is er een dikke
 

laag slib op de 
bodem?

Dan zijn Bokashi-vijverballen een eenvoudige 
oplossing. Werp de vijverballen in de vijver, 

éénmaal op bodem vallen ze uiteen en verteren 
het slib rondom. 

Is er een dikke
 

Is er een dikke
 

Is er een dikke
 

laag slib op de laag slib op de 

de zuurstof wegnemen alsook geurhinder veroorzaken 
in het water. Ze hebben zo ook een directe impact 
aan het visbestand in de vijver. EM® Photo+ is een 
oplossing van een hoge concentratie fototrofe bacte-
riën. Deze nemen een groot deel van de voedingsele-
menten voor hun rekening zoals fosfaten, nitrieten 
alsook ammoniak. Zo gaan ze in competitie en 
eten ze de voedingsbron op van de algen. 
Hierdoor kunnen algen zich moeilijk verder 
ontwikkelen. 

TIP: Combineer Microferm en Photo+ om 
elkaar te versterken!

Door jaarlijks de vijver te voor-
zien met Microferm, voeg je een 
gezonde fl ora toe van micro-
organismen in het water.

bron foto:  Gostar.be
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                             BRENGT
KINDEREN IN CONTACT MET 

Een moestuin in school
Fruit en groenten zijn een belangrijk onderdeel in een 
gezond voedingspatroon van kinderen en volwassen.  
Bij een fruit en groente uurtje in school, leren de 
kinderen om verschillende soorten te waarderen en is 
het ook een sociale aangelegenheid. 

De fruitresten worden verzameld en nu?  
Hiervoor kunnen we de bokashi-emmer inzetten.  
Deze emmer kan je voorzien in je klas of op de gang 
en mag je vullen met al je etensresten. Gemakkelijk 
toch? Geen geur, geen vliegen en opnieuw een 
educatief project waarbij je het fermenteren naar 
voor kan brengen. Want fermenteren kan je 
leren.   

Tenslotte kan je deze dan verwerken in je moestuin.  
Na 2 weken, graaf je de grond opnieuw open en wat 
zie je? Alle voedingsresten zijn verdwenen waarbij 
je een gezonde bodem met veel actief bodemleven 
krijgt! Zo verkrijg je een ideale opstart om deze grond 
aan te planten met verschillende soorten groenten en 
fruit.  

Een set Bokashi-emmers, bestaat altijd uit 2 emmers.  
Wanneer de eerste emmer vol is, kan je deze 2 
weken laten fermenteren en ondertussen begin 
je met de 2de emmer. De eerste emmer heeft 2 
weken gerust (om te fermenteren), deze kan je dan 
gemakkelijk verwerken in de groetentuin die nu lekker 
aan het groeien is. Zo voedt je telkens de bodem 
met natuurlijke, eigen gemaakte bodembemester. 
Wanneer de 2de emmer vol is en de moestuin al 

Het leuke van een moestuin is dat iedereen van groot naar klein mee 
betrokken wordt in het volledige proces van keukenresten, naar 
voeding voor de bodem, naar ontkiemende plantjes tot het plukken 
van de oogst.

de natuur
een moestuin  



Tuinieren is een ontspannende 
en gezonde bezigheid voor 
leerkracht én leerlingen.

gezaaid is, kan je rijen maken tussen de ontkiemende 
planten, verdeel je de gefermenteerde keukenresten 
(vanuit de bokashi-emmer) en doe je de geul weer 
dicht met wat aarde. Een ideale manier om zo de 
bodem te voeden zonder de plantjes te storen.  
Minder in de afvalberg, meer voor de 
bodem. Ideale oplossing en heel educatief!
Natuur- en milieueducatie draait om het leren waar-
deren van de natuur. Het planten van een zaadje 
doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om die 
natuur te beschermen; voor de groei van planten is een 
schone voedzame grond en water nodig.

Meer en meer scholen zien ook voordelen in het 
hebben van een moestuin. Een moestuin brengt 
kinderen in contact met de natuur in de stad, en leert 
hen dat fruit en groenten seizoensgebonden zijn. Op 
die manier kunnen ze het hele groeiproces van de 
gewassen, vanaf de ontkieming van de zaadjes, op de 
voet volgen. Het leuke van een moestuin is dat ieder-
een van groot naar klein mee betrokken wordt in het 
volledige proces van keukenresten, naar voeding voor 
de bodem, naar ontkiemende plantjes tot het plukken 
van de oogst. Zo doen de leerlingen heel wat ervarin-
gen op: samen de grond bewerken, op zoek gaan naar 
insecten en andere dieren die in de moestuin leven, 

zaaien en oogsten, enz. Een ecologische 
schoolmoestuin levert bovendien verse en 
gezonde groenten, zonder pesticiden (natuur-
lijke voeding met je eigen gefermenteerde 
keukenresten), die kunnen worden gebruikt 
in het kader van kookactiviteiten. 

Bovendien biedt de aanleg en het onderhoud van een 
tuin ook de gelegenheid om het lokaal te verlaten 
en samen een lichamelijke activiteit te beoefenen. 
Tuinieren is een ontspannende en gezonde bezigheid 
voor leerkracht én leerlingen.

En tot slot geeft een moestuin ook een leuke, mooie 
groene toets aan uw school!

Kortom aan de slag!

insecten en andere dieren die in de moestuin leven, 
zaaien en oogsten, enz. Een 
schoolmoestuin
gezonde groenten, zonder pesticiden (natuur-
lijke voeding met je eigen gefermenteerde 
keukenresten), die kunnen worden gebruikt 
in het kader van kookactiviteiten. 

Bovendien biedt de aanleg en het onderhoud van een 
tuin ook de gelegenheid om het lokaal te verlaten 

Helpen effi ciënt keukenafval om te 
vormen tot waardevolle voeding voor 

plant & bodem.
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goud
IN JE VUILBAK !

Récup´ à Bordeaux: 
met Bokashi 

de bakfi ets op!

Récup’ is een Frans project met als thuishaven Bordeaux. Récup’ 
upcycelt organisch keukenafval van gezinnen in appartementen door 
het gebruik van Bokashi-emmers en Bokashi-starter.

Er was dus een dubbel 
probleem: hoe te composteren 
en hoe ervan af te geraken?
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Het principe is eenvoudig: in ruil voor het lidmaatschap 
van hun vereniging krijgt men een Bokashi-emmer en 
een zak van 2kg Bokashi-starter. Wanneer de emmer 
vol is, pikt Récup’ met een elektrisch aangedreven 
bakwagen de emmer bij de mensen thuis op en wordt 
een lege afgeleverd. Het verzamelde organisch afval 
wordt vervolgens opgeslagen bij een bioboer die op 
een afstand van maximum 15 km van Bordeaux 
gevestigd is. Die verwerkt de Bokashi gemaakt van 
keukenafval in zijn voedselproductie.
Meerdere vaststellingen liggen aan de oorsprong van 
dit ingenieus idee: 40% van het gewicht van 
het huishoudelijk afval bestaat uit 
organisch materiaal en voor gezinnen in 
appartementen is composteren niet evident.
Terwijl net dit afval voor boeren een 
prachtige meerwaarde betekent gezien de 
dalende bodemkwaliteit van de Franse landbouw-
gronden. Er was dus een dubbel probleem: hoe te 
composteren en hoe ervan af te geraken?
Om tegemoet te komen aan de eerste vraag stelt 

Récup’ het Bokashi-principe voor dat 
ideaal is voor het bijna geurloos 
sorteren van organisch afval in 
appartementen. Het ophalen via 

de elektrische bakfi ets en het 
bezorgen aan boeren uit de 
buurt is het antwoord op de 

tweede vraag.

Het project werpt zijn vruchten af! Bijna 
3 ton afval werd op die manier verzameld, 
deelnemers zijn heel tevreden over de 
Bokasi-keukenemmer en de ophaaldienst, en 
meerdere private organisaties zoals Nature et Découverte,
Air Liquide en Léa Nature steunen het. Récup’ is 
zelfs genomineerd door Animafac en la Fondation 
Veolia. Een goede start dus voor deze groep van vijf 
supergemotiveerde jongeren die zich sinds meer dan 
een jaar onderdompelen in de Bokashi.

Het project wordt gedragen door mensen met 
verscheidene achtergronden maar met aanvullende 
competenties: Alexandra (22 jaar) en Federico (24 
jaar) behaalden een master in de rechten, Jean-Bap-
tiste (23 jaar) studeerde politieke wetenschappen, 
Gabriela (20 jaar) volgde een design-opleiding en 
Alexis (25 jaar) vertrekt binnenkort naar Canada om 
er zijn studies rechten en omgevingsingenieur af te 
werken.

Een groep studenten uit Bordeaux lanceerde het project op 1 februari na een testfase 
van vier maanden in 2018. Ongeveer een jaar later nemen zo’n 200 gezinnen deel en 
sorteren en opwaarderen hun organisch keukenafval met Effective Micro-organismen.

@recup_recyclageurbain

@RecyclageEtCompostageUrbainParticipatif

Adhérer à 
l’association pour 

70€/an

Mise à 
disposition d’un 

seau Bokashi

Le remplir avec 
tes déchets 
organiques

Nous venons, à la 
demande, le collecter 

quand il est plein !

Rendez-vous sur  
www.recup-compostage-urbain.fr

pour adhérer au service

tu souhaites valoriser 
tes bio-déchets avec une 
solution simple et sans 

contrainte ?

recup
arrive dans ta ville 
pour s’occuper de la 
gestion de tes restes 

alimentaires !

S C A N N E Z
ET DECOUVREZ

Om tegemoet te komen aan de eerste vraag stelt 
Récup’ het Bokashi-principe voor dat 

ideaal is voor het bijna geurloos 
sorteren van organisch afval in 
appartementen. Het ophalen via 

de elektrische bakfi ets en het 
bezorgen aan boeren uit de 

tweede vraag.
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Toen Dr. Teruo Higa na jarenlang onderzoek de ideale 
combinatie van diverse samenlevende micro-oganismen 
ontdekte, werd EM® geboren. Zijn droom rond het her-
stellen van de planeet reikte verder; hij onderzocht hoe 
EM® ook de menselijke gezondheid kon optimaliseren. 
Hij concentreerde zich op de natuurlijke stoffen die de 
effectieve micro-organismen produceerden. 

Meerdere fermentatiecycli zorgen voor steeds fi jnere 
en meer zuivere bestanddelen aangemaakt door de 
micro-organismen. Deze stoffen, ook metabolieten 
genoemd, zijn hoog zuivere micro-nutriënten die geen 
vertering nodig hebben en direct opgenomen worden 
op cellulair niveau. Ze bevorderen rechtstreeks de 
immuniteit, verminderen stress en remmen veroud-
ering. EM-X Gold is één van de krachtigste 
natuurlijke antioxidanten ooit.

Wie EM-X Gold drinkt, voelt zich meestal na enkele 
maanden beduidend beter, fi tter en gezonder. Iedere 
dag een minimale portie ondersteunt de totale gezond-
heid en houdt ziekte op een afstand.

EM-X Gold is geen medicament maar een 
100% natuurlijke gezondheidsdrank. Het 
kan door jong en oud worden genuttigd. 
Het wordt puur gedronken of gemengd 
in een hete drank of toegevoegd aan een 
voedselbereiding.

EM-X Gold voedt de gezondheid, het welzijn en de 
schoonheid van de mens. Samen met het dagelijks 
gebruik van EM®, bouwen we zo aan een gezondere 
leefwereld voor mens, dier en natuur. De droom van 
Dr. Higa en die van ons!

Sinds zijn jeugd, geloofde Prof. Higa dat de ‘’landbouw de 

basis is van een land” en concentreerde hij zich op het 

uitvoeren van onderzoek. Zijn passie heeft geleid tot de 

ontwikkeling van EM-X Gold.

natuurlijke antioxidanten ooit.

My passion for agriculture

I was born in Okinawa, Japan in 1941 when the 
Pacific War had just started and began farming 
when I was young during the food shortage era. 
I aspired to be an agricultural engineer / instructor 
for the development of Okinawan agriculture in 
order to increase food production.
After earning a graduate degree from Kyushu Univer-
sity, I worked at the University of the Ryukyus. 
I was promoting modern agriculture, namely “use of 
pesticides and chemical fertilizer” aiming to increase 
agricultural production. However, I started to suffer 
f r om pes t i c i de  po i s on ing .  W i tne s s i ng  the  
environmental deterioration and harm to human 
health arising from chemical-based agriculture, I 
developed the belief that “Agriculture is the 
foundation of a country”.
I decided to go back to the roots of farming, which 
meant "to grow vibrant agricultural products in 
harmony with nature” and to undertake “research 
on microorganisms” which form the bottom of the 
ecological pyramid.

 “combination of microorganisms”

In 1968, I was researching mandarin oranges at 
Kyushu University and was trying various amend-
ments that were thought to be good for the quality 
of oranges including hormones, microelements, 
organic fertilizers and microorganisms.
I heard that phototrophic bacteria was beneficial for 
agriculture and when I tried it, I noticed a striking 
difference. That’s when I  recognized the potential 
of microorganisms.
A few years later, microorganisms became the 
primary focus of my research. However, my results 
we re  d i sma l .  On  an  i nd i v i dua l  b a s i s ,  t h e  
microorganisms I was working with would have a 
positive impact on some crops and none on others.
After about 7 to 8 years, I had still not come up 
with any results. Since I knew all the strains I was 
working with were harmless, one day, I felt it was 
such a waste to flush these strains down the drain 
and decided to sprinkle them on a patch of grass 

instead. A week later, an obvious difference was 
noticed on the spot. The growth of grass was 
significantly better than the grass around the spot.
That observation lead to the idea which formed the 
basis of EM Technology, which is that the best 
results are obtained by means of a “combination of 
microorganisms”. Before long, I found the precise 
combination of microorganisms that led to “farm 
products growing well, people not getting sick, an 
increase in y ie ld and super ior taste .” This 
combination was the precursor to EM, which was 
developed in 1982 and used in numerous fields 
i n c l ud ing  agr i cu l tu re ,  an ima l  husbandry ,  
environmental purification and health care.

The birth of EM・X GOLD

After EM became widely used in agriculture and 
animal husbandry, one day I received a phone call 
from a farmer saying, “There is something strange 
happening at the barn. Please come and see.” I 
feared the worst possible case and rushed to the 
farm.
That farmer was using EM in cow’s drinking water 
and spraying it around the barn. The cattle were 
healthy and there were no bad smells at the barn.
The strange things that happened were that the 
cages in the barn were shining like they were was 
polished and the drum can that was used for the 
cows’drinking water showed no rust and had 
copper color. Which parts of EM caused these kinds 
of phenomena? In order to find that out, I started 
new experiments and research.
I knew that the results were not due to the 
microorganisms contained in the EM themselves. 
Therefore, I focused my research on the “natural 
products” produced by microorganisms. I began 

conducting experiments designed  to extract these 
natural products, but the extracted liquid went bad 
immediately and I failed countless times.
One day, I used powerful purification equipment to 
clean the extracted liquid. It caused a strong 
decomposition reaction and the black liquid became 
transparent. Substances contained in that liquid 
were all decomposed and nothing was left.
I poured the transparent liquid onto weakened 
melon plants. The melons that were not doing well 
became healthy and we were able to harvest them. 
It was one of the most surprising events in my 
farming experience.
This experience lead to the birth of EM・X GOLD. I 
wanted to make an EM product that was ideal for 
human consumption. Continuing research and 
development resulted in the development and 
manufacturing of EM・X GOLD.

Message from Dr. Higa

EM・X GOLD nurtures people’s wel l -be ing .  
However, we cannot achieve our goal“to create a 
happy society” by only drinking EM・X GOLD. In 
order to create a happy society, it is essential to 
solve the problems of “insufficiency” and “anxiety” 
and aim for coexistence and co-prosperity within 
society.
Coexistence and co -prosper i ty are not just  
about relationships between people but also the 
relationships between all living creatures on earth, 
including microorganisms. I believe EM can help 
achieve coexistence and co-prosperity with society 
as well as with the environment.
I hope that you will nurture your well-being with 
EM・X GOLD as well as using EM in your everyday 
life to create a healthy society.

Since Dr. Higa was young, he 

bel ieved that“Agr icul ture is  

the foundation of a country” 

and concentrated his effort on 

research. His passion led to the 

development of EM・X GOLD.

EM Developer / 
Doctor of Agriculture
Teruo Higa

EM was born from a

Basis of 
the development of
EM・X GOLD

3 E IG ENSCHA PPEN VAN EM-X GOLD

BL IJ F  HET  ELKE 
DAG DRINKEN

MILDE  SMAAK 

BESTAND TEGEN 
VERHI TTING 

GEEN 
CALORIEËN  & 
GEEN  CAFE ÏNE

DR. HIGA’S  passie LEIDDE TOT 
DE ontwikkeling VAN EM-X GOLD.
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My passion for agriculture

I was born in Okinawa, Japan in 1941 when the 
Pacific War had just started and began farming 
when I was young during the food shortage era. 
I aspired to be an agricultural engineer / instructor 
for the development of Okinawan agriculture in 
order to increase food production.
After earning a graduate degree from Kyushu Univer-
sity, I worked at the University of the Ryukyus. 
I was promoting modern agriculture, namely “use of 
pesticides and chemical fertilizer” aiming to increase 
agricultural production. However, I started to suffer 
f r om pes t i c i de  po i s on ing .  W i tne s s i ng  the  
environmental deterioration and harm to human 
health arising from chemical-based agriculture, I 
developed the belief that “Agriculture is the 
foundation of a country”.
I decided to go back to the roots of farming, which 
meant "to grow vibrant agricultural products in 
harmony with nature” and to undertake “research 
on microorganisms” which form the bottom of the 
ecological pyramid.

 “combination of microorganisms”

In 1968, I was researching mandarin oranges at 
Kyushu University and was trying various amend-
ments that were thought to be good for the quality 
of oranges including hormones, microelements, 
organic fertilizers and microorganisms.
I heard that phototrophic bacteria was beneficial for 
agriculture and when I tried it, I noticed a striking 
difference. That’s when I  recognized the potential 
of microorganisms.
A few years later, microorganisms became the 
primary focus of my research. However, my results 
we re  d i sma l .  On  an  i nd i v i dua l  b a s i s ,  t h e  
microorganisms I was working with would have a 
positive impact on some crops and none on others.
After about 7 to 8 years, I had still not come up 
with any results. Since I knew all the strains I was 
working with were harmless, one day, I felt it was 
such a waste to flush these strains down the drain 
and decided to sprinkle them on a patch of grass 

instead. A week later, an obvious difference was 
noticed on the spot. The growth of grass was 
significantly better than the grass around the spot.
That observation lead to the idea which formed the 
basis of EM Technology, which is that the best 
results are obtained by means of a “combination of 
microorganisms”. Before long, I found the precise 
combination of microorganisms that led to “farm 
products growing well, people not getting sick, an 
increase in y ie ld and super ior taste .” This 
combination was the precursor to EM, which was 
developed in 1982 and used in numerous fields 
i n c l ud ing  agr i cu l tu re ,  an ima l  husbandry ,  
environmental purification and health care.

The birth of EM・X GOLD

After EM became widely used in agriculture and 
animal husbandry, one day I received a phone call 
from a farmer saying, “There is something strange 
happening at the barn. Please come and see.” I 
feared the worst possible case and rushed to the 
farm.
That farmer was using EM in cow’s drinking water 
and spraying it around the barn. The cattle were 
healthy and there were no bad smells at the barn.
The strange things that happened were that the 
cages in the barn were shining like they were was 
polished and the drum can that was used for the 
cows’drinking water showed no rust and had 
copper color. Which parts of EM caused these kinds 
of phenomena? In order to find that out, I started 
new experiments and research.
I knew that the results were not due to the 
microorganisms contained in the EM themselves. 
Therefore, I focused my research on the “natural 
products” produced by microorganisms. I began 

conducting experiments designed  to extract these 
natural products, but the extracted liquid went bad 
immediately and I failed countless times.
One day, I used powerful purification equipment to 
clean the extracted liquid. It caused a strong 
decomposition reaction and the black liquid became 
transparent. Substances contained in that liquid 
were all decomposed and nothing was left.
I poured the transparent liquid onto weakened 
melon plants. The melons that were not doing well 
became healthy and we were able to harvest them. 
It was one of the most surprising events in my 
farming experience.
This experience lead to the birth of EM・X GOLD. I 
wanted to make an EM product that was ideal for 
human consumption. Continuing research and 
development resulted in the development and 
manufacturing of EM・X GOLD.

Message from Dr. Higa

EM・X GOLD nurtures people’s wel l -be ing .  
However, we cannot achieve our goal“to create a 
happy society” by only drinking EM・X GOLD. In 
order to create a happy society, it is essential to 
solve the problems of “insufficiency” and “anxiety” 
and aim for coexistence and co-prosperity within 
society.
Coexistence and co -prosper i ty are not just  
about relationships between people but also the 
relationships between all living creatures on earth, 
including microorganisms. I believe EM can help 
achieve coexistence and co-prosperity with society 
as well as with the environment.
I hope that you will nurture your well-being with 
EM・X GOLD as well as using EM in your everyday 
life to create a healthy society.

Since Dr. Higa was young, he 

bel ieved that“Agr icul ture is  

the foundation of a country” 

and concentrated his effort on 

research. His passion led to the 

development of EM・X GOLD.

EM Developer / 
Doctor of Agriculture
Teruo Higa

EM was born from a

Basis of 
the development of
EM・X GOLD

Steeds meer mensen ontdekken hoe 
keramiekpijpjes de kwaliteit van hun 
drinkwater verbetert: de chemische smaak en 
in het bijzonder die van chloor verdwijnt, het water is 
helderder en smaakt ook lichter. Oudere mensen die 
het vaak moeilijk vinden om meer water te drinken, 
spreken over een groot smaakverschil wanneer EM®
keramiekpijpjes worden toegevoegd. Probeer zelf een 
blinde test uit: doe water behandeld met EM® in een 
glas en giet een glas water uit dat rechtstreeks van 
de kraan komt. Zet ze op een paar meter afstand van 
elkaar zodat de keramiekpijpjes geen invloed kunnen 
hebben op het glas met kraanwater. Laat iemand blind 
proeven. En? 

Hoe worden EM®-keramiekpijpjes 
geproduceerd?
Ze worden in Japan gemaakt. Klei wordt met EM-A of 
geactiveerde micro-organismen (Microferm verdeeld 
door EM Agriton) gefermenteerd en nadien gebakken 
tot EM-keramiek. Je vindt het in verschillende vormen 
voor meerdere toepassingen. Wat het product zo 
bijzonder maakt, is dat zelfs na bakken op hoge tem-
peratuur, de informatie gedragen door de frequenties 
die EM® uitstuurt, behouden blijft en nadien aan het 
water afgegeven wordt. Deze frequenties met hun 
informatie harmoniseren de structuur van het water 
wat zorgt voor een betere kwaliteit, meer smaak, …

In de praktijk
Je hoeft maar enkele EM® keramiekpijpjes aan het 
water in je kan toe te voegen. Probeer het zelf uit. 
Minimum zijn 2 à 3 pijpjes per liter.

Onderhoud
Haal ze maandelijks uit je kan en controleer of er 
geen dunne aanslag rond de pijpjes is. Keramiekpijpjes 
kennen een levenslange werking.

Opgepast
Meer en meer online-winkels, bio-winkels en groot-
handels bieden EM® keramiekpijpjes aan. Let er goed 
op dat deze het offi ciële EM® logo van de EM®
producten erkend door Prof. Teruo Higa dragen.

Een smaakvolle degustatie gewenst en 
een goede hydratatie!

Lekker KRAANWATER 
DANKZIJ EM KERAMIEK

Check het offi ciële 
EM® logo om zeker 
te zijn van kwalitatieve 
producten.

EM® keramiekpijpjes kennen momenteel een groot succes. Miljoenen 
worden er in Europa gebruikt, waaronder in Benelux en Frankrijk.
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