
EM Zakiszacz

EM Veiksmingi Mikroorganizmai® – tai naudingų mikroorganizmų, turinčių probio�nių ir regeneracinių
savybių derinys, kurį sukūrė profesorius Teruo Higa iš Japonijos.

Unikalus silosavimo preparatas dėl sudė�es, 
funkcionalumo ir efektyvumo.

Sujungia biologines, chemines ir fermen�nes funkcijas.

Paruoštas naudojimui – sudėtyje turi aktyvių 
mikroorganizmų ir organinių rūgščių.

Sumažina pH taip pat greitai, kaip cheminiai priedai, 
nesukeldamas įrangos korozijos.

Produktas turi homo ir heterofermen�nį poveikį, be 
pieno rūgš�es EM Zakiszacz ska�na ir kitų naudingų 
medžiagų fermentaciją silose.

Sumažėja siloso oksidacija ir kai�mas šėrimo metu.

Pagerina siloso skonio savybes.

EM Zakiszacz pagalba galima sėkmingai silosuo� ir 
sunkiai silosuojamą žolę.

Produkto savybės:
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EM Zakiszacz yra Efektyvių Mikroorganizmų kompozicija, skirta gamin� aukščiausios kokybės silosą ir 
šienainį, kuris palaiko pašarų fermentacijos procesus.

Stabilus silosas – efektyvi mityba.



Siloso ruošimo procesas reikalauja didelio dėmesio ir rūpes�ngumo.

Norint gau� aukštos kokybės silosą, bū�na pasirink� �nkamą laiką ir derliaus nuėmimo techniką, �nkamą 
fragmentaciją ir �nkamą masės sutankinimą per trumpiausiai įmanomą laiką, o tada greitai uždeng� 
sukuriant anaerobines sąlygas. Šėrimo metu svarbu kuo mažiau a�deng� siloso, kad kuo mažiau 
kontaktuotu su oru.

Siloso paruošimo metu padarytos technologinės klaidos visuomet turi įtakos siloso kokybei bei įtakos 
gyvulių šėrimui.

Tipinės siloso problemos:

 Aerobinio stabilumo stoka – siloso kai�mas.

 Pelėsių ir kenksmingų mikroorganizmų – mikotoksinų – vystymasis.

 Nepakankamas skonis ir amoniako kvapas turi įtakos šėrimui ir ape�to praradimui.

Prie natūralių siloso gamybos sąlygų vyksta 
savaiminė fermentacija, tačiau ne visada ji 
būna stabili ir tai neuž�krina jo kokybės, 
todėl fermentacijos kontrolė ir priežiūra yra 
pagrindinis siloso gamybos proceso �kslas.

EM Zakiszacz yra geriausias sprendimas aukščiausios kokybės siloso ir šienainio gamybai. Jo veikimas 
grindžiamas silosavimo proceso nukreipimu į norimą fermentaciją, šis procesas įtvir�namas aktyvia 
mikrobiologine veikla, apribojant tokių procesų kaip pelėsio, puvimo ir antrinės fermentacijos atsiradimą.

!  Nepakankamas skonis ir amoniako kvapas turi įtakos šėrimui ir ape�to praradimui.

Prie natūralių siloso gamybos sąlygų vyksta 
savaiminė fermentacija, tačiau ne visada ji 
būna stabili ir tai neuž�krina jo kokybės, 
todėl fermentacijos kontrolė ir priežiūra yra 
pagrindinis siloso gamybos proceso �kslas.



EM Zakiszacz ska�na naudingos mikrofloros augimą ir greitą siloso pH mažėjimą. Sukuria nepalankias 
sąlygas nepageidaujamų mikroorganizmų augimui įvairiose silosavimo ir jo saugojimo etapuose, turi s�prų 
an�oksidacinį poveikį. Naudojamų mikroorganizmų kiekis preparate yra žymiai didesnis nei kitų 
inokuliantų. Preparate esančios bakterijos yra gyvos, aktyvios ir paruoštos naudojimui. 

EM technologijos pagalba kontroliuojamas fermentacijos procesas ir net esant ne�nkamam žolės 
susmulkinimui, kuris pasitaiko silose, tai padeda sumažin� maisto medžiagų nuostolius silose.

Išskir�nės preparato EM Zakiszacz funkcinės savybės suteikia platų veiklos spektrą.

EM Zakiszacz prak�nė nauda:

Labai platus panaudojimas nuo 25 -60 proc. sausos masės.

Mikrobiologinė s�muliacija mažinant pH silosavimo etape.

Aktyvi apsauga nuo siloso pelijimo ir kai�mo.

Siloso kokybės stabilizavimas saugyklose ir šėrimo metu, esant nepalankioms sąlygoms.

Gyvuliai noriai suėda silosą.

Preparatas paruoštas naudojimui, nereikia papildomai aktyvuo�.

EM Zakiszacz pagalba gaunamas puikios kokybės silosas, kuris taupo ūkininkui išlaidas.

Preparatas yra paruoštas naudojimui – jam nereikia papildomos aktyvacijos ar s�muliacijos!



Preparatas gali bū� skiedžiamas vandeniu, priklausomai nuo 
silosuojamos masės drėgmės. Op�malus EM Zakiszacz preparato 
naudojimas yra purškimas derliaus nuėmimo metu, už�krinan�s 
tolygų preparato pasiskirstymą silosuojamoje masėje.

EM® produktai yra saugus žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.
Sudėtyje nėra gene�škai modifikuotų organizmų (GMO).

Žolė  0,8-1,0 L/tonai

Žolės ir liucernos mišinys 1 -1,2 L/ tonai

Liucerna 1,5-2 L/tonai

Kukurūzai silosui, biodujų gamyba 0,4-0,5 L/tonai

Kukurūzų sėklos, runkelių išspaudos 0,6-0,7 L/tonai

Rekomenduojama norma:

Japoniškos technologijos skonis lietuviškoms karvėms.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad EM Zakiszacz veiksmingai veikia, net 
sunkiai silosuojamą žolę. Silosas paruoštas naudojant EM Zakiszacz, išlieka 
stabilus išskir�nai ilgą laiką, netgi esant nepalankioms saugojimo 
sąlygoms.
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