
EM-Kantaliuoksen aktivointi (EM-Concentrate)

EM-C Kantaliuosta täytyy aktivoida ennen käyttöä. Joko valmistamalla siitä EM-A tai 
bokashirouhetta. Mikrobit ovat inaktiivisia EM-Concentratessa ja aktivoimalla tätä kantaliuosta 
saat EM-A, eli aktivoitua EM. Tämä EM-A on se joka laimennetaan ja käytetään puutarhassa. 
Sitä käytetään muun muuassa maanparannusaineena, kasvien vahvistamiseen ja 
virkistämiseen. (Bokashirouheen valmistusohjeet tämän sivun takana.)

Aktivoitua EM saadaan siis fermentoimalla EM-Concentratea, ruokosokerimelassia ja 
vettä.
Muutama vinkki on hyvä muistaa:

– Käytä vain hyvää vettä. (esimerkiksi lähdevesi tai seisouta hanavesi jotta kloori 
haihtuu)

– Käytä vain turvallisia muoviastioita, ei siis lasisia astioita.
– Käymisaika on noin 10-14 päivää, voit tarkistaa nesteen pH-arvoa mittaamalla pH-

liuskoilla.
– Käymisen kannalta hyviä astioita ovat esimerkiksi ämpäri ja viininvalmistuksessa 

käytettävä vesilukko jotta käymisen aikana muodostunut kaasu pääsee pois astiasta 
mutta astia säilyy ilmatiivinä.

– Vältä pitämästä astiaa lattialla tai vetoisissa paikoissa. Eristämä astia (esim pullon 
villasukalla) tai fermentoi lämpimässä huoneessa.

– Liian alhaiset lämpötilat tai lämpötilan vaihtelut erityisesti kylmempinä aikoina vuodesta
voivat saada fermentoituminen epäonnistumaan.

– Fermentoitumistilan olisi myös hyvä olla elektroniikkavapaa eli ettei nesteet altisuisi 
sähköisille häiriöille käymisen aikana.

Nesteiden suhteet ovat seuraavanlaiset:
3% EM-Concentrate kantaliuos
3% ruokosokerimelassia
94% vettä

Ohjeet pienpuutarhurille. Saat 1 litra valmista EM-A

0,3 dl   EM-Concentrate kantaliuos
0,3 dl   ruokosokerimelassia
9,4 dl   vettä

Sekoita sokeriruokomelassia kuumaan (80 °C) veteen.
Kuumassa vedessä notkea melassi dispergoituu homogeenisesti ja samanaikaisesti se 
pastöroituu.
Täytä astia haaleammalla vedellä jotta lopullinen lämpötila jää n. 40°C. (tai anna jäähtyä)
Lisää lopuksi EM-Concentrate ja sulje säiliö.
Anna neste käydä ilmatiiviissä olosuhteissa (eli anaerobisesti) 10 päivän ajan noin 34-38°C.
10 päivän jälkeen, EM-A on valmista. pH-arvon tulee olla 3,5 max. 4.
Tarkista nesteen pH-arvo esim mittausliusokilla tai kalibroidulla mittauslaitteella.
Säilytä viileässä huoneessa ja vältä lämpötilan vaihteluja.
 
- - - - - - - - - 
Ohjeet isommalle puutarhalle ja maanviljelijöille. Saat 33 Litraa valmista EM-A

  1 L EM-Concentrate
  1 L   ruokosokerimelassia

31 L vettä

Käyttö pelloilla: Käytä 33L /ha ja laimenna vedellä 1:10. (4-6 kertaa / vuosi)
Käyttö puutarhassa: Laimenna veden kanssa 1/200 tai jopa 1:500 ja voit suihkuttaa myös 
nuoria taimia.
Käyttö jokapäiväisesti: 0,1% EMa päivittäiseen kasteluveteen. (1:1000)
Vinkkejä mitä voit tehdä aktivoituneella EM-Alla kotisivuilta: www.bokashigarden.fi

http://www.bokashigarden.fi/


Bokashirouheen valmistus EM-Concentrate kantaliuoksesta

Bokashirouheen valmistuksessa tarvitset vehnäleseitä, EM-Concentrate (eli EM-kantaliuosta), 
ruokosokerimelassia sekä vettä ja mahdollisesti EM-Keramiikkajauhetta.
Lesen on hyvä olla hieman rouheisempi. Jos seoksessa on jauhoja mukana, se saattaa 
aiheuttaa kokkareita rouheessa jotka myöhemmin voivat homehtua.

Ohjeet

1 litra vehnälesettä (rouheisempi koostumus parempi)
1 dl vettä (hyvänlaatuista haaleaa vettä. Ei yli 40'C)
1 ml EM-kantaliuos
1 ml ruokosokerimelassia
2% EM-Keraamista jauhetta (ei välttämätön, mutta suositeltava käyttää)

Tarvikkeet

Ilmatiivis laatikko joka ei ole liian iso. 
Mahdolllisesti pH-mittausliuskoja

Ohje

– Sekoita nestemäiset aineet keskenään.
– Lisää neste vehnäleseihin ja vaivaa kunnes seos saa murutaikinan kaltainen koostumus.
– Seos saa olla kostea muttei liian märkää. (kosteusprosentti 60% on hyvä)
– Painele ja pakkaa seoksen ilmatiiviisti muovilaatikkoon. 
– Päästä siis ilmat pois laatikosta. Jos Bokashiin pääsee käymisprosessin aikana ilmaa, 

siihen tulee vääränlainen bakteerikanta ja koko lopputulos voi mennä pilalle.
– Anna fermentoitua huoneenlämmössä neljä viikkoa tai kauemmin.
– Lämpötilan on hyvä olla 15-20'C välillä.
– Voit tarkistaa välillä että prosessi on toiminnassa, ja päästää samalla pois 

muodostuneet kaasut.
– Tuoksun voi ja saakin olla aika vahva ja hapokas.
– Fermentoituminen on valmis kun pH-arvo on siinä 3.5 – 4.
– Voit testata bokashirouheen pH-arvo nestelioksessa pH-mittausliuskoilla.
– Jos bokashirouheesi on kuitenkin tuoksunut vahvasti happamalle jo nelisen viikkoa, se 

on valmis.
– Pakkaa rouhe uudelleen pienempään laatikoihin tai esim. Minigrip-pusseihin.
– Säilytettävän hieman kostean rouheen pitää olla ilmaatiiviisti.

Suosittelemme kuitenkin kuivattaa rouheen jolloin säilyvyys on huomattavasti pidempi.
Levitä silloin bokashirouheen tasaisesti kuivumaan tasaiselle alustalle. Käytä hyödyksi 
aurinkoa, jos vain voit, jotta rouhe kuivuisi nopeammin. (Ei lämpötiloja yli 40'C)

Vinkit:
Voit käyttää pienempiä tai suurempia määriä, kunhan suhteet pysyvät samoina.
Astioina voit käyttää kaupasta ilmaiseksi saatuja tyhjiä muovisia karkkilaatikoita.
Valkoinen home voi alkaa kasvaa fermentoinnin aikana. Se on hyvänlaatuinen home. Vihreä, 
musta tai harmaa home on pahasta.
Tuoreen valmiin bokashirouheen väri on vaalea ja se tummenee ajan myötä.
Oikeanlainen säilytys takaa että rouhe pysyy hyvänlaatuisena.
Säilytä bokashirouhe viileässä paikassa ja auringolta suojattuna.
Omatekoinen rouhe pitäisi säilyä minimi 6kk.
EM-Keraamisen jauhetta ei ole pakko käyttää, mutta se tukee mikrobien toiminta ja takaa että 
biojätteet todella fermentoituu eivätkä mätäne.

Lisätietoja kotisivuilta www.bokashigarden.fi

http://www.bokashigarden.fi/

