
EM-ACTIVE - Puutarhassa ja keittiössä 

EM-Active on täysin ekologinen ja luonnollinen tuote. Se tekee maaperän elävämmäksi 
vahvistamalla maan ja mullan mikrobiston. Kasvit saavat vahvemman juuriston ja pystyvät 
siten paremmin hyödyntää mullan ravinteita. EM-Active pohjautuu aktivoituihin tehokkaisiin EM
mikro-organismeihin, jotka muodostavat käymisen aikana bioaktiivisia aineita. 
EM-An pH-arvo on 3.3-3.6 välillä.
EM-Active sisältää vettä, ruokosokerimelassia, mikro-organismia: maitohappobakteereja 
(Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), fotosynteesibakteereja (Rhodopseudomonas 
palustris), hiivasieniä (Saccharomyces cerevisiae).

Yleinen laimennusohje on 1/200. Eli 5ml EM-A laimennat 1 litraan vettä.
Tällä annostuksella voit kastella kasviasi ja kukintoja viikoittain. 

– Pieniä taimia tarvitsee vähemmän, laimenna jopa 1/500 tai 1/1000.
Torjuu myös kirvoja kun nuppuja suihkuttaa viikon välein.

Kompostointi keittiössä, Bokashiämpärissä
EM-Activen ei tarvitse laimentaa kun haluat fermentoida biojätteitä.
Suihkuta 5-10 suihkausta per litraa biojätettä. (tai käytä yhdessä bokashirouheen kanssa.)

Muista että EM-An teho heikkenee nopeammin suihkepullossa joutuessaan kosketuksiin ilman 
kanssa. Se pysyy aktiivisimmillaan noin viikon ajan, sen jälkeen on parempi vaihtaa 
suihkepullossa uuteen EM-Aan.

Paranna multaa/maaperää (ennen istutuksia)
Käytä laimennettuna 1/10, eli desilitra EM-Active 1 litraan vettä. Kastele kaikki kerrallaan ulos 
ja peitä esim. oljilla tai lehdillä. 

Elävän mullan teko (kasvukauden aikana)
Käyttö: 2 dl EM-Active/ 1 m3 multaa. (1L pullo tuottaa n.10 m3 elävää multaa.) 
Laimenna vähintään 1:100 ja kastele kasveja viikoittain. Voi suihkuttaa kasvien ja hedelmien 
päälle kasvuaikana.

Kompostointi puutarhassa
Herätä vanhaa kompostoria kastelemalla sitä EM-Activella laimennettuna 1/10. 
1L EM-Active / m3 (1000 litra) orgaaninen kompostointiaines. 
Laimenna ennen käyttöä veden kanssa ja peitä mielellään kompostilla.

Lehti- ja ruohokompostointiin
Kasaa lehtiä tai ruohoa kokoon ja laimenna EM-Active vedellä 1/10 ja kastele kasaa.
Laita pressu päälle ja anna fermentoitua kuukauden tai pari. Tammenlehdet vaativat ehkä 
enemmän aikaa.

Nurmikon vahvistaminen, kastelu:
1-2 L EM-Active per 100m2/vuosi keittiöpuutarhassa ja pihanurmikossa.

Vesilammet 
EM-Dangos on pitkävaikutteinen ja turvallinen vaihtoehto käyttää lampien puhdistukseen.
Niiiden teko-ohjeet löytyvät Bokashi Garden Finlandin kotisivuilla: www.bokashigarden.fi

Kodin pintojen puhdistukseen ja hajunpoistoon.
WC:n puhdistus: Kaada laimentamatonta EM-Activea pönttöön tai suihkuta kompostikäymälään
jätöksien päälle. Estää tukkeutumista putkissa ja eliminoi hajuja.
Verkkokaupassa löytyy myös siivoukseen ja kompostikäymälään soveltuvia ja tarkoitettua 
tuotteita.
 
Katso blogista Bokashi Garden Finlandin kotisivuilla www.bokashigarden.fi miten 
voit käyttää EM-A parhaalla tavalla. 
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