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 MICROBIËLE HARMONIE  

 VOOR HET PAARD  

 EN ZIJN OMGEVING 



bodem

voeding
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Het woord Equibiome is afgeleid van de term Micro-
biome dat verwijst naar de interactie tussen micro-
organismen op, rond en in levende organismen. 

Effectieve Micro-organismen (EM®) spelen een 
centrale rol in deze interactie.   

Equibiome is een reeks van toepassingen voor voor de 
paardenhouderij, met de nadruk op de natuurlijke cyclus 
bodem - voeding - paard - mest. 

paard

mest
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EM® of Effectieve Micro-organismen® zijn 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  
en wordt door een gespecialiseerd labo gecontroleerd vóór het op de markt gebracht wordt.  

Ieder land kent zijn officiële distributeur die de verkoop van de EM®-producten van Teruo Higa 
organiseert. EM Agriton is distributeur voor België, Frankrijk en Luxemburg. 

www.agriton.com

Officiële producten herken je door volgend logo:

|  EM®, de Effectieve Micro-organismen  |
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Het DOMINANTIEprincipe
Volgens het dominantieprincipe proberen de nuttige  
(= positieve) micro-organismen de overhand te krijgen  
op de schadelijke (= negatieve) micro-organismen.
De neutrale micro-organismen, die de grootste groep vormen, volgen de 
meerderheid. Het is dus een kwestie van dominantie of meerderheid bij 
de nuttige micro-organismen en de neutrale groep zal volgen.

Het FERMENTATIEprincipe
Afval moet worden afgebroken en opnieuw worden 
samengesteld tot nuttige stoffen. Dit kan op ver-
schillende manieren gebeuren, maar hier richten we ons op het 
proces van fermentatie. Dit proces kan plaatsvinden door rotting, 
ook wel schadelijke gisting genoemd. Dit is wat we proberen 
te vermijden met EM®. Aan de andere kant is er de rijping, of 
nuttige gisting. Door deze te stimuleren, worden nuttige stoffen 
langer vastgehouden en onaangename geuren verminderd of 
zelfs geëlimineerd.

Hoe werken Effectieve Micro-organismen?

De werking van EM® is gebaseerd op twee principes: DOMINANTIE en FERMENTATIE. 

Wat zijn Effectieve Micro-organismen?

Effectieve Micro-organismen of EM® zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, waaronder actieve 
bacteriën, gisten en schimmels. De combinatie van deze stoffen zorgt voor een natuurlijk evenwicht in 
de stal, de bodem en de omgeving van het paard. Daarnaast bevorderen ze omzetting van organisch 
materiaal naar nuttige stoffen. 

Helpt bodems te Helpt bodems te 
(her-)koloniseren(her-)koloniseren

Fermentatie ipv rotting  Fermentatie ipv rotting  

> Bevordert de effectieve  > Bevordert de effectieve  

vertering van organisch  
vertering van organisch  

materiaal materiaal 
> > nuttige gistingnuttige gisting

Dominantie van de Dominantie van de positievepositieve  

micro-oragnismen  micro-oragnismen  

> een opbouwende micro-
> een opbouwende micro-

flora  flora  
> Behoud van energie en > Behoud van energie en 

voedingsstoffenvoedingsstoffen
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GAMMA VOOR PAARD EN HUN OMGEVINGHET

Pr   ferm®

Prebiotische vezels
Levert een veelheid aan belangrijke 

metabolieten en verbetert smaak 
en spijsvertering.

Nutribiome®

Leidt tot een betere omzetting van  
voedsel in opneembare voedingsstoffen.

Pr   ferm®

 Algues 

Prebiotische vezels
Op basis van bruine algen geoogst in 
Frankrijk, rijk aan antioxidanten en 

bioactieve substanties. Voorziet de 
darmflora van noodzakelijke vezels.

Artisanaal zeezout met de hand 
geoogst. Compenseert het verlies  

van elektrolyten.

Bionit-S®

Alkalische mineralen
Absorbeert schadelijke stoffen  
en bevat silicium.

Aegir
Kalksteen om de PH in de grond  
te reguleren

Bokashi
Maakt de gecontroleerde 

fermentatie van organisch 
materiaal mogelijk.

Edasil®

Kleimineralen.

Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 

 
Activeert het fermentatieproces  
van organisch materiaal.

Vulkamin  
granulaat

Volkanische mineralen/ 
phonolieten.

bodem

voeding
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fumier

GAMMA VOOR PAARD EN HUN OMGEVING

Pr   minant gel
Helpt de microbiologische harmonie  
te handhaven of te herstellen

EM® Clean
Probiotische reiniger
Maakt het mogelijk om op een  
absoluut veilige en zuivere  
natuurlijke manier te reinigen.

EM® Ceramics
Verbetert de kwailteit van het water en 
de atmosfeer binnen het gebouw.

Kit Eco-box
Bevat alle nodige producten om de  
fermentatie op te starten in de box.

Vulkamin  
          poeder

Heeft een zeer hoog absorptie-
vermogen. Rijk aan mineralen en 
sporenelementen waardoor droge 
stallen met minder geuren en 
minder rotting.

paard

mest

Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 

 
Activeert het fermentatieproces  
van organisch materiaal.

7



Het paard is een nobel en delicaat dier dat bijzondere aan-
dacht verdient. Met het Equibiome gamma zorgt EM Agriton 
voor harmonie tussen het paard en zijn voeding. Dankzij de 

Effectieve Micro-organismen krijgt het paard de nodige  
stimulans voor een goed evenwicht tussen zijn algemene  

conditie en zijn voeding.

 EM® IN DE VOEDING 
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Pr   ferm®

 prebiotic fibres 






BEVAT ANTI- 

OXIDANTEN EN  
BIOACTIEVE  
SUBSTANTIES

Met EM® gefermenteerde 
speltzemelen

+70% polyfenolen 
in vergelijking met 

niet gefermenteerde 
speltzemelen

50 g / paard / dag  

Met EM® gefermenteerde speltzemelen 

Proferm® voorziet de darmflora van de vezels die het nodig heeft. 
De prebiotische vezels die met het fermentatieproces gepaard gaan, 
leveren een veelheid aan belangrijke metabolieten, zoals antioxidanten, 
organische zuren en andere bioactieve stoffen. Deze elementen zorgen 
ervoor dat het voer beter smaakt en gemakkelijker verteert, waardoor 
het de opname van het voedsel bevordert.

Wij vullen het voeder aan met Proferm bij al onze paarden, 
drachtig of niet, veulens vanaf 6 maanden, merries, ...
We merken een duidelijke verbetering in de algemene  

conditie, in het bijzonder van de veulens, energie, genezing 
en ook de vacht. Wij bevelen het steeds aan.  

-  Samuel Kervadec FOKKERIJ DE L’HORIZON (sport-  & hobbypaarden) -

 Prebiotische vezels 

Prebiotische vezels • Verbetert de smaak van  

het voeder en de vertering

VOORDELEN
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WAT ZIJN SPELTZEMELEN?

Speltzemelen worden verkregen door het malen van speltkorrels. Het is rijk aan eiwit-
ten, koolhydraten en vezels. Het voorziet het lichaam van langzaam opgenomen 
energie, draagt bij tot de instandhouding van de spiermassa en bevordert 
het gevoel van verzadiging.

Het opnemen van speltporties in de voeding is ook een uitstekende manier om  
antioxidanten op te nemen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EFFECTIEVE MICRO- 
ORGANISMEN (EM®) ?

EM® zijn levende organismen die worden gebruikt om de populatie van ‘nuttig’ 
micro-organismen te vergroten. Het doel van EM® is een gezond milieu te bevorderen 
om te voorkomen dat ziekteverwekkende bacteriën zich kunnen vestigen.

Het toevoegen van EM® aan de voeding is een natuurlijke methode om het lichaam 
te voorzien van een verscheidenheid aan bacteriën om een gezond darmmilieu te 
handhaven. Het is essentieel om het lichaam te beschermen tegen ziekteverwekkers en  
gifstoffen. Het voorkomt ook overmatige besmetting met intestinale parasieten.

WAT IS FERMENTATIE ?

Fermentatie is een natuurlijke biologische reactie. Vroeger gebruikt als methode 
voor het bewaren van groenten en fruit.

Deze reactie is de omzetting van suikermoleculen (koolhydraten) in een 
“anaërobe” omgeving (d.w.z. weinig of geen lucht) onder invloed van bacteriën of 
gisten. Deze transformatie leidt tot de aanmaak van belangrijke metabo-
lieten (organische zuren, antioxidanten).

Dit maakt de productie mogelijk van microbiële preparaten en natuurlijke grond-stof-
fen. Deze producten bevorderen de activiteit van gunstige micro-organismen 
en zo een evenwicht in het milieu tot stand brengen of herstellen. 

Fermentatie vergt weinig energie, wat betekent dat het eindproduct meer energie 
zal bevatten. 
 

Voordelen   

 » Betere vertering 

 » Betere opnamen van de voedingsstoffen

 » Bijbrengen van prebiotische vezels

 » Goed voor de darmflora

 » Sterkere immuniteit

TESTRESULTATEN VAN  
LABO SPIRAL + Ho GENT  

 PROFERM ONDER DE LOEP 
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Les résultats des analyses sont claires, les chiffres sont plus que concluants :

WAT ZIJN POLYFENOLEN? 

Polyfenolen zijn een categorie van organische moleculen die wijd verspreid zijn in het plantenrijk 
en in voedingsmiddelen en bekend staan om hun antioxiderende eigenschappen. 

Polyfenolen kunnen dus helpen vrije radicalen te neutraliseren.  

Polyfenolentotaal

 1,8 MEER 

 POLYFENOLEN IN  

 PROFERM ! 
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De KRLTM-test toont aan, in het geval van Proferm,  
een significante toename van de totale antioxidant capaciteit  

die verband houdt met het fermentatieproces. We hebben  
zelden zo’n groot verschil gezien! 

-  Laboratorium LARA-SPIRAL, Marc Haumont (kwaliteitscontrole) & E. Prost-Camus (Analyst)  -

2,9 x meer mg equivalent ac gallique/100 g

 2,9 X MEER ANTI-  

 OXIDANTEN IN  

 PROFERM! 

Weerstand Antioxidant (test KRLTM)

WAT DOEN ANTOXIDANTEN? 

Antioxidanten omvatten alle stoffen die de vrije radicalen kunnen elimineren die de 
cellen van organismen beïnvloeden.

Vrije radicalen zijn onstabiele verbindingen die worden gevormd als gevolg van factoren zoals 
UV-straling, straling, luchtverontreiniging, ...  die zich ophopen in het lichaam waardoor schade 
ontstaat aan de cellen (oxidatieve stress).

 Niet gefermenteerde speltzemelen                         Proferm

 Niet gefermenteerde speltzemelen                         Proferm
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 22 X MEER 

 MELKZUUR IN 

 PROFERM! 
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De universiteit HoGent heeft analyses uitgevoerd van de aërobe stabiliteit tussen ongefermen-
teerde speltzemelen en Proferm. 

Na 80,55 uur testen op niet gefermenteerde speltzemelen, neemt de temperatuur duidelijk toe, 
wat leidt tot oxidatie (rotting); de proeven met Proferm werden na 175 uur stopgezet 
omdat de temperatuur stabiel bleef (energiebesparing):

EN WAT MET OXIDATIE?
Br
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L

Vergelijking van melkzuur g / 100g

WAT DOET MELKZUUR? 

Melkzuur in de voeding heeft een gunstige invloed op de darmflora en de darmen. Het brengt de 
microbiota weer in evenwicht, wat zorgt voor een goede werking van de darmbarrière en 
versterkt de immuniteit.  

Aërobe stabiliteit

 Niet gefermenteerde speltzemelen                         Proferm

 Niet gefermenteerde speltzemelen                         Proferm

Duur van de test (uren)                                                                        max. temperatuur (°C)
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Pr   ferm®

 Algues 

RÉCOLTÉ EN FRANCE

Pr  
ferm

 Algues 





Door EM ® gefermenteerde algen  
en speltzemelen

Proferm® Algues voorziet de darmflora van de vezels die het nodig heeft. 
De prebiotische vezels in combinatie met het fermentatieproces zorgen voor 
belangrijke metabolieten, zoals antioxidanten, organische zuren en andere 
bioactieve stoffen. Dankzij deze elementen, smaakt voedsel beter en is het 
lichter verteerbaar, waardoor het de opname van het voedsel bevordert.

   De voordelen van algen (Ascopyllum nodosum)

- Rijk aan voedingsstoffen
- Gunstig voor het lichaam
- Stimuleert het immuunsysteem
-  Bron van sporenelementen, mineralen, eiwitten  

vitaminen, polysacchariden en polyfenolen

VOORDELEN

Prebiotische vezels • Verbetert de smaak  
van het voedsel en de vertering

Mijn merrieveulen had wat diarree problemen. Dankzij het 
gebruik van Proferm was dit probleem in minder dan een 

week opgelost. 

-  Valérie Lagache, show amazone en fokster van Pura Raza Menorquina (PRMe) -





50 g / paard / dag

‘Wist-je-datje’ De algen worden geoost in Frankrijk !
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Bionit-S®

15-50
G

15-50 g / paard / dag

VOORDELEN

Betere kwaliteit van de hoeven • Opbouw van de  
celmembranen en bindweefsel • Groei van 

manen en hoeven

Toevoegingsmiddel voor diervoeding 

Bionit-S is een toevoegingsmiddel voor diervoeding  
op basis van Montmorilloniet Bentoniet. 

De alkalische mineralen bufferen de zuurtegraad van de darmen, zodat 
de darmflora ongestoord kan functioneren. Dankzij de hoge absorptie-
capaciteit worden veel schadelijke stoffen vastgehouden, waardoor de 
lever wordt ontlast.

Een dagelijkse toevoeging van Bionit-S vertraagt de darmtransit, 
waardoor een optimale absorptie van voedingsstoffen 
mogelijk wordt alsook een betere consistentie van de 
mest. Bionit-S bevat 70% siliciumdioxide van natuurlijke oorsprong. 
Silicium is essentieel voor de opbouw van celmembranen en bindweef-
sel, de groei van hoeven en de kwaliteit ervan.

voeding

mest

bodem
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Nutribiome®

100
ml

VOORDELEN

Gemakkelijke toepassing • Verbetert de smaak  
• Verbeterde voederconversie

Toevoegingsmiddel voor diervoeding

Nutribiome® is gemaakt van gefermenteerde rietsuiker en is vloe-
ibaar, wat de iname ervan kan vergemakkelijken. Continu gebruik van  
Nutribiome® leidt tot een betere omzetting van het voer in opneembare 
voedingsstoffen.

100 ml / 10 l water

TIP

• Verstuiven op ruwvoeder (hooi/stro)

• Verdunnen in diervoeder (slobber, pulp ...)

• Doseren in water

15



10-30
G

RÉCOLTÉ EN FRANCE

Ho
rseasalt

Ambachtelijk zeezout voor paarden

Met de hand geoogst, en zonder omvorming na de oogst, is ambachtelijk  
zeezout een bron van mineralen en sporenelementen. De consump-
tie van zout compenseert bijvoorbeeld het verlies van elektrolyten tijdens 
de inspanning. Deze laatste zijn essentieel voor de goede werking van 
het lichaam. 

Ook de wateropname van het paard wordt gestimuleerd, waardoor het 
risico op uitdroging wordt beperkt. 

Zout in het voer zal de smaak van het voer verbeteren. 

VOORDELEN

Verbetert de smaak en vertering 
van het voer

DOSEERTIPS

�Meng dagelijks met het rantsoen of geef puur 
(10-30 G/paard, 10 G/ezel en pony)

Los het zeezout op in water en sproei op de weide 
(dosering voor weiland: 1,5 KG + 10 L Microferm + 300 L water) 10-30 g / paard / dag

16
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RÉCOLTÉ EN FRANCE

Ho
rseasalt

-  F
oto

:  
Pa

sca
l F

ran
ço

is 
-

‘Wist-je-datje’ Het zout van Horseasalt wordt in Frankrijk  
met de hand geoogst zonder omvorming na de oogst!
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 EM® VOOR DE VERZORGING 

 EN HET REINIGEN 

Het paard is een nobel en delicaat dier dat speciale aan-
dacht verdient naar zijn welzijn toe. Met het Equibiome 

gamma zorgt EM Agriton voor harmonie tussen het paard 
en zijn algemene gezondheid. 

18
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Pr   minant gel
Om het natuurlijk evenwicht te verbeteren   

Veel micro-organismen leven op en in de omgeving van paarden.
Met Prominant gel wordt de natuurlijke balans van huid of hoef 
verbeterd. Frequent gebruik helpt de microbiologische harmonie 
te handhaven of te herstellen. 

Prominant gel laat de goede bacteriën langer werken op een deel 
van de huid, de vacht of in de hoeven.

De verpakking maakt het gemakkelijk om de gel diep in de de straal 
aan te brengen.

VOORDELEN

Vermindert rotstraal • Verzacht de jeuk 
• Praktische verpakking

Om een gezonde omgeving voor de hoef te creëren,  
gebruik ik goede bacteriën. Om te kunnen blijven  

genieten van deze omgeving, gebruik ik Prominant gel  
na elke kapbeurt.  

- hoefsmid Johnny Verscheure -





Aanbrengen tijdens de verzorgingsroutine
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100 ml / 10 l d’eau 

EM® Clean

	

ACTION NATURELLE
NATUURLIJKE WERKING

100% 

1%10%100% 1%10%100% 1%10%100% 1%10%100%

VOORDELEN

Probiotic Cleaner 

EM® Clean is een microbiële allesreiniger met Effectieve Micro- 
organismen (EM®). Het bevat 100% natuurlijk gefermenteerde 
ingrediënten. Organisch vuil wordt grondig afgebroken door de goede 
bacteriën in EM® Clean. Een effectieve reiniging en een langdurige 
frisheid als resultaat. De probiotische werking van EM® Clean zorgt 
voor een evenwichtige en gezonde microflora die je beschermt tegen 
schadelijke bacteriën. EM® Clean creëert een positieve natuurlijke balans 
in en om het huis, het afvoersysteem, riolering en milieu.

Dieptereiniging • Goed voor de huid
Biologisch afbreekbaar • Gezonde en aange-
name omgeving voor het dier • Werkt in op 

diepe geuren

Het label “CONTROLLED INDOOR AIR” garandeert u  
de beste informatie over de emissie van producten in  
de binnenlucht. 

EM-Clean heeft de gunstigste beoordeling (A+):
-  Alle internationale normen en aanbevelingen zijn  

100% nageleefd.
-  Er worden geen grenswaarden overschreden voor kanker- 

verwekkende en teratogene stoffen. 

»  78% van de Fransen vindt dat schoonmaakmiddelen 
invloed kunnen hebben op hun gezondheid.

100 ml / 10 l water 
‘Wist-je-datje’ 

EM® Clean maakt geen schuim. Het is geen 
zeep maar een veelzijdige probiotische reiniger.

20
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ACTION NATURELLE
NATUURLIJKE WERKING

100% 





Door vuile dekens te weken in een EM® Clean oplossing zijn 
de resultaten indrukwekkend: vlekken worden gemakkelijker 

verwijderd en bacteriën, schimmels en geuren verdwijnen.

-  Chloé Dubois CAVAL’WASH Reiniging van paardentextiel en verkoop van producten voor paarden  -

We willen onze paarden wassen omdat ze vuil zijn, bezweet of gewoon 
om op wedstrijd te gaan. Het wassen met zeep, heeft invloed op het 
natuurlijk vetlaagje van het paard, wat vaak nadelig is voor de pH 
waarde van de vacht en een geïrriteerde huid als gevolg kan hebben.

EM® Clean werkt in op diepe geuren en reinigt de vacht van je paard op 
een grondige en natuurlijke manier. EM® Clean is een wasmethode op 
basis van probiotische bacteriën en microbiële enzymen. Het is absoluut 
veilig voor bodem, plant, mens en paard. 
 
Afspoelen is niet nodig, integendeel! De EM® technologie helpt om de 
oppervlakte positief te koloniseren van micro-organismen en zal zo 
concurreren tegen negatieve ziekteverwekkers, vernevel hiervoor ook 
regelmatig rechtstreeks op de vacht met behulp van onze doseerspray. 

Reinig jouw uitrusting: zadeldoekjes, dekens, beenbeschermers ... 
met EM® Clean. De omgeving tussen het paard en zijn deken is een 
ideale plaats voor de verspreiding van schimmels: transpiratie, hitte, 
duisternis en de vochtigheid van de lucht. Het voorwassen van  
de dekens met EM® Clean voorkomt de ontwikkeling van 
schimmels.

Het wassen van zadeldoekjes met EM® Clean zorgt voor het 
ontstaan van positieve microbiële flora die huidproblemen 
voorkomt. De huidinfecties worden vermeden.

In de praktijk: giet 10 tot 30 ml EM® Clean in het compartiement 
voorzien voor wasverzachter. Zorg ervoor dat de EM® Clean niet wordt 
gemengd met uw traditionele wasproduct. Dit zou de doeltreffendheid 
ervan wegnemen.

Handmatig
Gebruik EM® Clean om zowel binnen als buiten schoon te maken en 
te poetsen. Mosresten zijn gemakkelijk te verwijderen en komen heel 
weinig of helemaal niet terug.

Spuit een 5-10% verdunning van EM® Clean en laat het inwerken. 
Schrob het oppervlak, spoel het daarna af met een andere verdunning 
van 1 tot 2% EM® Clean om eventuele resten te verwijderen. In het 
geval van aangekoekt vuil, gebruik een meer geconcentreerde oplossing 
voor het schrobben. Veeg dan af met een droge mop of microvezeldoek.

Met een hogedrukreiniger 
Giet pure EM® Clean in de tank. Hierdoor kunt u het oppervlak reinigen 
en koloniseren met goede bacteriën voor een langdurige reiniging. 

 EM® VOOR HET SCHOONMAKEN VAN  

 JOUW TRANSPORTMIDDEL EN STALLEN 

 JOUW MATERIAAL 

 REINIGEN MET EM® 
 JOUW PAARD WASSEN 

 MET EM® 
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Dr. Teruo Higa
Uitvinder EM®/ Doctor in Agriculture,  
Professor en hoofd van het instituut  
van EM® Technology

Optimaliseert de waterkwaliteit • Stijging van de 
energieke waarde • Positief effect op het welzijn  

van het dier

GEBRUIK DOSERING

Pijpjes grijs Drinkwater Tot 10 st./L

Pijpjes 35 Drinkwater 1 st.

Ring S & L Drinkwater 1 st.

Optimaliseert de waterkwaliteit en conservering
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Optimaliseert de waterkwaliteit  
en conservering

Het EM® Ceramics gamma bestaat uit Kibushi klei gefermenteerd met 
Effectieve Micro-organismen (EM®) en EM-X Gold®. De klei bestaat 
grotendeels uit silicium, bekend om zijn hoge frequentie opslag- 
capaciteit. De klei kan ze absorberen en uitstralen. 

Het EM® Ceramics gamma biedt hetzelfde materiaal in verschillende 
vormen om u voor elk gebruik tevreden te stellen: in de drinkbak of in 
de leidingen bijvoorbeeld.

VOORDELEN
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Comparaison	d’une	eau	avec	un	tube	gris	d’EM®	Ceramics	
après	5	minutes	

Eau	+	Tube	T0	

Eau	+	Tube	T5	

LABOANALYSES

In een onafhankelijk laboratorium zijn verschillende testen uitgevoerd om de werking van de kera-
mische pijpjes op gedemineraliseerd water te kwantificeren. Uit de resultaten blijkt dat EM Ceramics  
een significant positief effect heeft op water. Vergeleken met een controlemonster, het waargenomen 
en gemeten effect wijst op een toename van 20% energiewaarde van het water wanneer 
een keramisch pijpje in de vloeistof wordt ondergedompeld gedurende 5 minuten. Deze 
totale waarde stijgt tot meer dan 30% met 5 pijpjes.

Energievergelijking van water met EM® Ceramics grijze pijpjes na 5 min.





We kunnen, a.h.v. de uitgevoerde experimenten, concluderen 
dat de keramieken pijpjes werken als booster van de natuurlijke 

energie van water

-  Georges Vieilledent van het Laboratorium CORAMP  -
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Controle van het water bij T0 Controle van het water met  
1 pijpje na 5 min.

 Zichtbare 
toename van  
de energie  
van het water 
met 1 pijpje  
na 5 min.

 20% STIJGING 

 VAN DE ENERGIEKE 

 WAARDE ! 

 Water + Pijpje T 0
 Water + Pijpje T 5
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De energie uit Effectieve Micro- 
organismen in keramiek voor  
uw verven en constructies 

EM® Ceramics kan als poeder aan bouwmaterialen worden  
toegevoegd. 

Zij beperken het vrijkomen van formaldehyden, die in verf 
aanwezig kunnen zijn. 

Zij zorgen voor een snellere droging en een grotere weerstand  
van het materiaal (beton, lijm, enz.).
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Verf of gips: 1 - 2 % (bv. 10-20 g per 1 kg) naast de aangegeven 
doseringen op de gebruikte producten 

Beton : 0,1 tot 1% (bv. 0,1 tot 1 g voor 1 kg) afhankelijk van het 
oppervlak  

DOSEERTIP

VOORDELEN

Keramische producten produceren 
gunstige trillingen • Dit creëert een 
meer rustgevende atmosfeer in de  

gebouwen • Een positief effect op het  
welzijn van jouw paard
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We hebben een stal voor 25 paarden. We hadden een eerste klassieke betonplaat  
gegoten. 6 jaar geleden, goten we een betonnen uitbouw waarin we  

EM® Ceramics powder hebben toegevoegd.

De paarden verkiezen om te liggen op het deel van de vloer 
met EM® en de sfeer in het gebouw is sindsdien rustiger !
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-  Florence Hervé-Marty, verantwoordelijke voor de manege En Goût  -
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Bespaar in mest en werktijd dankzij ons Eco-boxsysteem! 
Bovendien is de infectiedruk lager dan in een klassieke 

box en de gefermenteerde mest bevat tot twee keer zoveel 
voedingswaarde dan gecomposteerde mest. Je creëert 

dus een gezonde, frisse stal (zonder ammoniak) voor zowel 
ruiter als paard. 

 EM® VOOR DE ECO-BOX  

26



w
w

w
.a

gr
ito

n.
co

m

Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 



 www.agriton.eu

Microferm is een mengsel van actieve 
Micro-organismen

Microferm is een gebruiksklaar product op basis van EM®-technologie. 
Het koloniseert organisch materiaal met goede bacteriën. De afbraak 
van organisch materiaal gebeurt door fermentatie en niet door 
rotting. De mest in de stal wordt niet warm en de goede bacteriën 
geven ziekteverwekkers geen kans. 

VOORDELEN

DOSEERTIP

Efficiënte omzetting van organisch  
materiaal • Verbeterd klimaat met minder 
vliegen • Voorkomt rotting en verdamping 

van ammoniak (geuren)

200 ml verdund met water / paard / week

BEVAT GOEDE 
BACTERIËN

Het maakt de afbraak 
mogelijk van van organische 
materie door compostering 

of fermentatie.

Herhaald gebruik van Microferm 
maakt de ontwikkeling mogelijk 

van opbouwende  
micro-organismen (+).  

De combinatie van Microferm en Vulkamin draagt bij tot een 
optimale ontbinding van de mest, waardoor tijd wordt bespaard en 

minder stro wordt gebruikt. 
Wij integreren het ook in het beheer van de omgeving van onze 

paarden, de resultaten zijn positief: een betere gezondheid. We zijn 
in een duurzame logica en met meer respect voor het milieu. 

-  Mr Jeoffroy Benoît, HARAS DE CASTILLON  -
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50 g / paard / dag  





100% natuurlijk poeder van  
vulkanisch gesteente

Vulkamin heeft een zeer hoog vochtopnemend vermogen en is rijk 
aan mineralen en sporenelementen. Het zorgt voor drogere stallen en 
voorkomt hoefrot. 

Vulkamin bindt ook stoffen zoals nitraten en nitrieten en voorkomt zo 
ammoniakdampen. Het risico op ademhalingsproblemen wordt kleiner!

Vulkamin
 poeder 

VOORDELEN

Drogere vloeren - Minder stank - Verminderd risico 
op ademhalingsproblemen en hoefrot

Met het gebruik van Microferm en Vulkamin in onze stallen creëren 
wij een gezonde omgeving voor zowel dieren als mensen. 

Dankzij de mesthoop, die door fermentatie herbruikbare Bokashi 
werd, hebben we eveneens voedingsrijke weides.

-  Simon, Hunters STUDFARM  -

TIP

Strooi Vulkamin op de vervuilde plaatsen bij het schoonmaken van 
de stallen, dat bespaart stalbedekking. Gebruik de Agriton doseer-
schep voor de aanbevolen dosering.

1500 gr / paard / week

DOSEERTIP

28



w
w

w
.a

gr
ito

n.
co

m

1

	
Venturi injectorSamourai

1-10

+10

Voor meerdere paarden 

Ideaal voor 1 paard 

Kit Eco-box

Handige kit voor 1 stal gedurende 10 weken : 

  15 KG Vulkamin    2 L Microferm    maatschep voor Vulkamin  

  maatbeker voor Microferm    handleiding

DOSEERBENODIGDHEDEN

Microferm kan automatisch in het 
water worden geïnjecteerd via een 
doseerapparaat. (5% Microferm) 

Gemakkelijk en tijdsbesparing! 

Bezoek onze website of contacteer 
ons voor meer info. 

Dosatron: vast en verplaatsbaar systeem

29











    

E E E E E E

 1 L

Stallen schoonmaken is vaak een tijdrovende maar onvermijdelijke karwei: de geur en de verhoogde temper-
atuur van mest in de stallen kunnen ademhalings-, huid- en/of hoefproblemen veroorzaken. Dankzij de 
Eco-Box techniek hoeft u uw stallen niet meer zo regelmatig te reinigen. Dus, bespaar tijd 
en kosten, terwijl u prioriteit geeft aan de gezondheid van uw paard.

Hoe een Eco-Box opstarten?

Vulkamin 3x week

Microferm 4x week

Iedere dag vers stro 
Strooi vers stro op de vuile plekken.

De doseringen zijn een indicatie en zijn afhankelijk  
van het seizoen en het paard!

Optimale fermentatie in de Eco-box: paarden 
stampen de mest aan waardoor er zuurstofarme 
(= optimale) fermentatie is. Het verkregen  
gefermenteerde materiaal is een uitstekende bodem-
verbeteraar voor tuinen, weiden, moestuinen, ...

    Reinigen met EM® Clean na het volledig ledigen van de stal, 
        om alle ziekteverwekkers te bestrijden en om een gezonde 
            en aangename omgeving voor het paard te garanderen. 
              Het is niet nodig om te spoelen omdat de EM®-technologie 

                    helpt om op lange termijn schoon te maken. 

Opstarten met een dikke laag bodembedekking 
(stro, hennep, vlas, enz.). Het is beter geen 
houtachtige materialen te gebruiken, omdat die 
moeilijker te fermenteren zijn. 

Verdun Microferm (50ml/4x week/paard) met 
water en spuit op het strooisel

Breng een laag Vulkamin aan (500gr/3x week
week/paard) voor vochtopname. 

Eco-box
2 tot 6 maanden

Eco-box
1 tot 7 dagen

klassieke 
methode

Stro/linnen/ 
vlas/…

Tijd

Ecologie (CO2 uitstoot 
& Ammoniac)

 GEURLOZE EN PROPERE  

 STALLEN, ZELFS NA 

 MAANDEN 
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 GEURLOZE EN PROPERE  

 STALLEN, ZELFS NA 

 MAANDEN 

In het algemeen:  
200ml/paard/week
Vb. : 50ml/4x week/paard
›  d.w.z. 5% Microferm bij 1L water

Mestbollen + urine + stro/linnen/vlas/…
( geen houtschilfers )

verzamel de mestbollen

In het algemeen:  
1,5 kg/paard/week
Vb.: 500gr/3x week/paard

Vulkamin
 poeder 

Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 

2 mogelijkheden2 tot 6 maanden 1 tot 7 dagen

Bokashi  
mest

Gecontroleerde fermentatie met 
biologische materialen

weiden
Kan onmiddellijk  
verspreid worden

 ECO-BOXBEHEER 

2e en 1e prijs voor innovatie  
voor ons Eco-boxsysteem 
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Différence de poids et de matière organique entre deux systèmes de  
stockage de fumier en partant de 10.000kg de fumier frais

Verschil in gewicht en organische stof tussen twee systemen van
mestopslag van 10.000 kg verse mest

Bokashi methode:  
gunstige mest-opslag

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat gefermenteerde mest (Bokashi) een goede methode is om 
gewicht en organische stof te behouden in vergelijking met onbehandelde mest.

Bij de klassieke methode, die iedereen kent, wordt de mest verzameld en op een hoop gelegd. Daar blijft de 
mest onaangeroerd liggen in een zuurstofrijke (aerobe) omgeving. Deze methode veroorzaakt oxidatie en een 
aanzienlijke verhoging van de temperatuur, wat op zijn beurt leidt tot een sterk verlies van de voedingswaarde 
en energie (koolstof en stikstof). De ecologische voetafdruk is dus groot/zeer schadelijk.

Anderzijds is er de Bokashi methode, een gecontroleerde fermentatiemethode. Dit betekent dat organisch 
materiaal vooraf wordt verteerd door Effectieve Micro-organismen in een zuurstofarme (anaërobe) 
omgeving. De temperatuur blijft stabiel, waardoor de voedingswaarde (koolstof en stikstof) behouden blijft en 
om een duurzame humus te creëren die rijk is aan voedingsstoffen en bioactieve stoffen (antioxidanten, 
organische zuren vitaminen, enz.).

Optimale voeding voor het bodemleven

Behoud gewicht en organische stof

Besparing op verwijderingskosten van organisch 
materiaal    

Hergebruik van uw eigen voedingsstoffen

VOORDELEN
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 Verse stalmest                        

 Fermentatie op beton (60 dagen later)

 Stockage in het veld (60 dagen later)

Gewicht (kg) Organisch materiaal (kg)
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Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 

Vulkamin  

Aegir

Edasil®

DOSERING PER TON VERSE MEST

•  2 l Microferm verdund met +/- 10 l water afhankelijk van de  
droogtegraad

EXTRA TOEVOEGINGSMOGELIJKHEDEN

•  Zeeschelpenkalk - 10kg/ton

• Kleimineralen - 10kg/ton 

•  Vulkanische mineralen/fonolieten - 10kg/ton 
 

 BOKASHI MESTBEHEERMETHODE 

PROCEDURE

•  Werk laag per laag: verdeel Microferm, Aegir en Edasil tussen 
de lagen 

•  Zorg voor voldoende vocht in de stapel en sluit hermetisch af

•  Het is mogelijk om de silogangen te behandelen als een 
Bokashi stapel:  
>  Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop elke keer goed 

af met een dekzeil

   >  Verdeel Microferm, Aegir en Edasil tussen de lagen

•  Ten minste 8 tot 12 weken laten fermenteren alvorens uit te 
strooien in de wei

TIPS

•  Te nat = risico op rotting. Dek goed af en voeg extra organisch 
materiaal toe.

•  Te droog = de micro-organismen verspreiden zich niet goed. 
Giet extra Microfermmengsel op.

•  Strooisel op basis van hout is minder geschikt voor de productie 
van Bokashi. 

•  Fermentatie is een zuurstofarm proces, sluit de hoop hermetisch 
af en stamp goed aan.

•  Wanneer de Eco-box methode wordt toegepast in de stal, is er 
tijdswinst op de mesthoop.
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EnergieCO2

10 000 kg 10 000 kg

8 tot 12 weken

 BOKASHI MESTBEHEERMETHODE 
 KLASSIEKE MESTBEHEERMETHODE 

Bokashi 
methode

klassieke 
methode

Herbruikbare  
kwaliteit/kwantiteit

Behoud van voedings-
waarden

Ecologie (CO2 uitstoot 
& amoniak, ...)

+
Microferm: Effectieve Micro-organismen 

 die de fermentatie positief activeren
 Edasil: kleimineralen
 Aegir: zeeschelpenkalk

ˇenergieverlies: tussen 40 en 60%
overblijvend gewicht van organosch materiaal:  

tussen 4000 en 6000kg

ˇEnergieverlies: tussen 10 en 15%
overblijvend gewicht aan organisch materiaal:  

tussen 8500kg en 9500kg
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Een ecologisch, natuurlijk, beheersysteem van de weiden 

dankzij Equibiome. Een paard is een herbivoor, een planten- 

eter. Het onderhouden van een rijke bodem zorgt dus voor 

een gezonde voeding voor jouw paard. Met ons ecologisch 

weidebeheersysteem wordt de biodiversiteit van de bodem 

behouden én het algemeen welzijn van je paard.

 ECOLOGISCH 

 WEIDEBEHEERSYSTEEM 
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Aegir

pH+

Zeeschelpenkalk

Aegir is een 100% natuurlijke bron van kalk die helpt om de pH-
waarde van de bodem op lange termijn weer in evenwicht te brengen. 
Het is samengesteld uit schelpen vanuit verschillende Noordzeebanken, 
die worden gewonnen, verhit en tot korrels vermaald. Bij deze vorm 
van granulatie worden de bufferelementen beetje bij beetje vrijgegeven 
waardoor een stabiele pH gedurende lange tijd gewaarborgd blijft. 
Aegir voorkomt pH schommelingen, die zeer schadelijk zijn voor het 
bodemleven.

Zeeschelpenkalk bestaat hoofdzakelijk uit calciumcarbonaat (96,1%) 
en bevat ook een breed scala aan mineralen en sporenelementen die 
de bodemvruchtbaarheid ten goede komen.

DOSEERTIP

500 kg / hectare / 3 jaar

Kalkmeststof
•  Neutraliserende waarde van 47 
•  Fijnheid :  

90 % gaat door een zeef van < 2 mm  
100 % gaat door een zeef van < 4 mm

VOORDELEN

Garandeert een stabiele pH op lange termijn  
• Interessant voor bodemmicrobiologie

• Paarden kunnen op de weide blijven • Rijk 
aan mineralen en sporenelementen
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Edasil®

BENTONITE

Vulkanische mineralen/fonolieten
100% natuurlijk

Kleimineralen

Vulkamin
 granulaat 

ANALYSES

Mineralen

SiO2 ca. 57.0%
Al2O2 ca. 19.0%
Fe2O2 ca. 6.0%
CaO ca. 4.0%
MgO ca. 4.0%
K2O ca. 0.8%

Na2O ca. 0.5%
pH 7.9

Andere*

Mn ca. 300
Zn ca. 85
Pb ca. 18
Cu ca. 22
As ca. <6
Mo ca. 20
Cd ca. <1

*mg / 1000 g

MONTMORILLONITE  
65-70% inhoud
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Micr  ferm
 Active Micro-organisms - EM ® 

Betere mestafbraak op de weide/paddock

Microferm is een gebruiksklaar product op basis van EM®-technologie. 
Het koloniseert het organisch materiaal met nuttige bacteriën. 

De afbraak van organisch materiaal gebeurt door fermentatie en niet 
door rotting, de mest in de stal warmt niet op en ziekteverwekkers 
maken geen kans en worden bestreden op een duurzame manier.

Paarden mesten vaak op dezelfde plaats en komen er nauwelijks terug 
om te eten. Het gevolg is dat zich op paardenweiden latrines ontwik-
kelen. 

Om dit te voorkomen moeten de weiden regelmatig worden gesleept. Bij 
het slepen wordt het organisch materiaal bv. mest gelijkmatig verdeeld 
over de volledige weide. Gebruik Microferm tijdens of na het slepen/
maaien, zo kan de vertering van het organisch materiaal bv. mest beter 
opgenomen worden door de bodem. Hierbij wordt het bodemleven ge-
stimuleerd en ontwikkelt zich een evenwichtige vegetatielaag.

VOORDELEN

Afbraak van organisch materiaal • Stimulering 
van het microbiële evenwicht in de bodem • 
Verbetering van de chemische, fysische en 

biologische kenmerken van de bodem

ALGEMENE DOSERING

>  10 tot 20 liter Microferm / ha / behandeling 
van weiden verdund met 500 tot 1000 liter water

> 3 tot 5 behandelingen per jaar

39



 PADDOCKBEHEER 

DOSERING

>   10 tot 20 liter Microferm / ha / weidebehandeling  
verdund met 300 tot 500 liter water

> 3 tot 5 behandelingen per jaar





Toen we 2,5 jaar les Ecuries de la Finca overnamen, waren de 
paddocks helemaal niet groen. Na de behandeling met Microferm 

en Vulkamin zien we een groot verschil, de paddocks zijn veel 
groener en rijker, terwijl de paarden van ‘s morgens tot ‘s avonds 

buiten zitten. 

-  Karine Lorin, LES ECURIES DE LA FINCA  -

Het grootste probleem in paddocks is de hoge concentratie van mest, urine en organisch afval 
op vaste plaatsen. Om de afbraak van het organisch materiaal te versnellen en de druk op de 
bodem te verminderen, kunt u Microferm verdund met water sproeien.
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 WEIDEBEHEER 

>    10 tot 20 liter Microferm / ha / weidebehandeling  
verdund met 300 tot 500 liter water

> 3 tot 5 behandelingen per jaar





Klanten zijn zeer tevreden, betere weiden, minder problemen met 
parasieten en wormen evenals lagere suikerpieken in het gras. 

Kortom, gezondere paarden. 

-  Ulrik Thijs, AGS (Advances Green Solutions)  -

Paarden mesten vaak op dezelfde plaats en komen er bijna nooit terug om te eten. Als gevolg 
ontstaan er grasachtige “mestvlekken” op paardenweiden en het gras wordt schaars.

Om het natuurlijke proces van afbraak van organisch materiaal te bevorderen en de weide 
homogeen te maken, raden wij u aan de weide, zodra de weide vrij is van paarden, te vermalen 
en/of te eggen en koloniseren met Microferm verdund met water. Dit zal de afbraak van het 
materiaal stimuleren op een ecologische en natuurlijke manier.

PRODUCTEN

Bokashi: 10 tot 20 ton/ha (facultatieve toevoegingen op verzoek: Edasil en Vulkamin)
Microferm: 10 tot 20l/ha/3 tot 5x per jaar verdund in 300 tot 500 liter water
Aegir: 500kg/ha/3 jaar

 BEHANDELD MET 

 MICROFERM 
 ONBEHANDELD 

DOSERING
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ANALYSE

BODEMONDERZOEK: ADVIES OP MAAT  

Wij kunnen u persoonlijk advies geven door middel van een complete bodemanalyse.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

 GEPERSONNALISEERDE 

 DOSERINGEN VAN 

 ONZE ECOLOGISCHE 

 PRODUCTEN! 
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A horse doesn’t care how much you know until he knows
how much you care.

-  Pat Parelli  -
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EM Agriton BV
Nieuwkerkestraat 19

8957 Mesen
België

[t] +32 [0]57 366 163
[e] info@agriton.com

EM Agriton biedt een reeks natuurlijke producten, gebaseerd op EM® 
(Efficiënte Micro-organismen) technologie, die de natuurlijke cyclus van 
bodem, planten, paarden en mest ondersteunt. Wij hebben op deze ge-
bieden ruime ervaring opgedaan. 

De productie van microbiële culturen is onderworpen aan dagelijkse 
interne en externe controles.

Wij hebben een distributienetwerk ontwikkeld, zijn actief in verschil-
lende Europese landen en maken deel uit van de wereldwijde EMRO 
(EM-research Organisation).

In onze filosofie en dagelijkse werkzaamheden staan wij voor waarden 
als partnerschap, duurzaamheid, efficiëntie, innovatie en het delen van 
kennis.    

www.agriton.com

Uw verdeler :

Follow usFollow us
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