
Az Effektív Mikroorganizmusok (emBIO Herbs) nyújtotta előnyök a 

sertéstartásban 

 

Az emBIO Herbs használatának előnyei a sertéstenyésztésben: 

- a kellemetlen szagok megszűnése, 

- gyenge szagintenzitású, magas tápértékű trágya képződik, 

- gyorsabb súlynövekedés  

- egészségesebb állatok,  

- stresszhatás csökken, 

- kevesebb gyógyszerre van szükség, 

- ízletesebb, jobb minőségű hús 

A sertéstartás állandó problémája az erős szagú ürülék. A felszabaduló ammónia nem csak az állati, 

hanem az emberi légutakat is terheli, károsítja. Az emBIO Herbs megfelelő alkalmazásával a 

szaghatás jelentősen redukálható, a gázok okozta stresszhelyzet megszűnik és a légutak terhelése 

csökken. Ezen kívül hasznos melléktermékként gyenge szagintenzitású, magas tápanyagtartalmú 

trágyát, illetve hígtrágyát kapunk.  

A tápanyagok jobb felhasználása gyorsabb tömegnövekedést eredményez. Az emBIO Herbs  

antioxidatív és betegségelnyomó hatása révén kiválthatja a féregtelenítőket és az antibiotikumokat, 

a rájuk jellemző stressz hatás okozása nélkül. 

Alkalmazás: 

Az ólak előkészítése: 

A szaghatás csökkentése céljából magasnyomású tisztítóval és 1 liter / 10m2 1:4 hígítású (0,2liter 

emBIO Herbs + 0,8liter víz) emBIO Herbs oldattal alaposan tisztítsuk ki az ólakat, ügyelve, hogy 

az egész területet lefedjük – a szellőzőnyílásokat és a tető repedéseit sem kihagyva. 



Ködképzés az ólakban: 

1. hónapban: összesen 3-4 alkalommal hetente, (legkedvezőbb az időkapcsolóval irányított,

rögzített párásító szelepek használatával) később: heti 1-2 alkalommal juttassunk ki az ólakba az 

alábbi keveréket:  

Meleg évszakokban: 1 liter / 10m2 mennyiségű, 1:4 arányú emBIO Herbs oldatot (0,2 liter emBIO 

Herbs + 0, 8 liter víz) kijuttatása szükséges. 

Hideg évszakokban: 1 liter / 10m2 mennyiségű, 1:9 arányú emBIO Herbs oldatot (0,1 liter emBIO 

Herbs + 0,9 liter víz) kijuttatása szükséges.  

Hűtőpanel esetében: 1:1000 arányban ( 1 liter emBIO Herbs, 1000 liter vízhez)  kell alkalmazni. 

A trágya és a hígtrágya kezelése: 

1-2 liter / m3 emBIO Herbs oldatot jutassunk ki az anyagra (az összetevők arányától függően), a 

legjobb azonban heti 1 alkalommal a szennyvízelvezetőn át, ill. egyenesen a trágyára adagolni. 

Javasolt lúgos-szilikátos kőliszt hozzáadása, lehetőleg nagy felületen elosztva. Ennek adagolása: 3 

kg/m3. 

Az emBIO Herbs használata a sertéstakarmányozásban 

Tenyészkocáknál 

Adagolási mennyiség: 

Száraztakarmány 

1-3. hónapban: 7-10 liter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a takarmányba, 

később: 5-7 liter emBIO Herbs / tonna adagra csökkentsük a mennyiséget 

 Az emBIO Herbs antioxidáns hatásának köszönhetően a ledarált gabona stabil marad. 

Folyékony takarmány 

1-3. hónapban: 2-3 liter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a folyékony takarmányba 

később: 1-2 liter emBIO Herbs / tonna mennyiségre csökkentsük az adalékot. 

Serkentő takarmányozás: 1000 literenként 2 liter emBIO Herbs hozzáadásával előállítható a 

folyékony takarmány. 

Stresszhelyzetben 

A fenti adagolást kiegészítve az ellés előtt 5 

nappal és az ellés után 12 nappal még  1/8 liter 

emBIO Herbs / koca / etetés. 



Malacoknál 

Adagolási mennyiség: 

Száraztakarmányba keverve 

7-10 liter emBIO Herbs  / tonna mennyiséget 

keverjünk a takarmányba, az adagolás végén 5-7 liter 

emBIO Herbs / tonnára csökkentsük az adagot. 

Folyékony takarmányba keverve 

2-3 liter emBIO Herbs-tt keverjünk a folyékony takarmányba, a fázis végén 1-2 liter emBIO Herbs / 

tonna mennyiségre csökkentsük az adagot. 

Stresszhelyzetben 

A fenti adagolást kiegészítve az ellés után közvetlenül kb. 2 ml emBIO Herbs-t szájon keresztül, 

majd a vasadagolás során kb. 3 ml-t adagoljunk szájon át az állatoknak.  

A elválasztási időszakban 10% emBIO Herbs Bokashi-t keverjünk a táphoz, melyet minden nap 

frissen készítsük el. 

Hízóknál 

Adagolási mennyiség: 

Száraztakarmányba keverve 

7-10 lliter emBIO Herbs / tonna mennyiséget keverjünk a takarmányba, majd, a fázis végén 5-7 liter 

emBIO Herbs / tonnára csökkentsük az adagot. 

Folyékony takarmányba keverve 

2-3 liter emBIO Herbs-t keverjünk a folyékony takarmányba, végül 1-2 liter emBIO Herbs / tonna 

mennyiségre csökkentsük az adagot. 

Stresszhelyzetben 

Kiegészítve a fenti adagolást: folyékony takarmánynál 5 liter emBIO Herbs-t, ill. 

száraztakarmánynál 2-3% emBIO Herbs Bokashi-t adjunk hozzá. 

Felhasználás 

A tápanyagban való tökéletes elosztás érdekében az emBIO Herbs-t keverjük össze egy kevés 

búzakorpával. 
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