ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΟ ΕΜ

ΕΜ είναι τα αρχικά γράµµατα των λέξεων ΕΝΕΡΓΟΙ – ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Στα αγγλικά EFFECTIVE – MICROORGANISMS.
To ΕΜ είναι µείγµα διαφόρων ωφέλιµων µικροοργανισµών που υπάρχουν ελεύθεροι στη φύση και
χρησιµοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια µεµονωµένα στα τρόφιµά µας, όπως π.χ. στο ψωµί, γιαούρτι,
κρασί κτλ. Αποτελούνται από µικροοργανισµούς των κάτωθι τριών ειδών:
Βακτήρια µαγιάς, βακτήρια γαλακτικού οξέος και βακτήρια φωτοσύνθεσης. Όταν αυτοί οι ενεργοί
µικροοργανισµοί έρθουν σε επαφή µε οργανικό υλικό, αποβάλλουν ωφέλιµες ουσίες, όπως βιταµίνες,
οργανικά οξέα, ορυκτές χηλικές ενώσεις και αντιοξειδωτικά.

Βακτήρια µαγιάς:
Προκαλουν ζύµωση οργανικών υλικών και παράγουν βιταµίνες και αµινοξέα. Η µαγιά χρησιµοποιείται για
την παρασκευή ψωµιού, ζύθου και κρασιού.

Βακτήρια γαλακτικού οξέος:
Προκαλούν ζύµωση οργανικής ύλης και παράγουν οργανικά οξέα, τα οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη
παθογενών ιών. Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή γιαουρτιού και συντηρηµένων λαχανικών (τουρσί,
ξινό λάχανο).

Βακτήρια φωτοσύνθεσης:
Αποτελούν τους παράγοντες κλειδί στους ΕΜ, βοηθώντας στη διατήρηση της ισορροπίας µε άλλους
χρήσιµους µικροοργανισµούς και επιτρέποντας σε όλους να υπάρχουν από κοινού και να συνεργαζονται.
Tο µείγµα ΕΜ ανακαλύφθηκε το 1968 από έναν Ιάπωνα καθηγητή του πανεπιστηµίου Ryukyu της
Οκινάβα, τον Dr. TERUO HIGA, ως µια εναλλακτική λύση στη χρήση χηµικών ουσιών στη γεωργία.
Σήµερα οι ΕΜ παράγονται παγκοσµίως σε πάνω από 50 χώρες και δεν χρησιµοποιούνται µόνο στη
γεωργία αλλά και στη βιοµηχανία και στην υγεία καθώς και για τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος. Οι
ΕΜ δεν είναι ούτε λίπασµα ούτε απολυµαντικό ούτε αντιβιοτικό. ∆εν είναι επίσης ιατρικό προϊόν ούτε
γενετικά τροποποιηµένο ή παθογενές.
H έρευνα ολοκληρώθηκε µέσα σε 10 χρόνια.
Η ανεπανάληπτη ανακάλυψη των ΕΜ είναι διαδεδοµένη σε 150 χώρες. Οι προσπάθειες του καθηγητή Dr.
Teruo Higa καθώς και της οργάνωσης EMRO(Effective Microorganisms Research Organisation), που
αυτός ίδρυσε, ανταµείφθηκαν. Σήµερα υπάρχουν χιλιάδες εφαρµογές που έχουν µεγάλη περιβαλλοντική
επιτυχία. Οι εφαρµογές αυτές πραγµατοποιούνται είτε από κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για λύσεις
µόλυνσης του περιβάλλοντος ή από µεµονωµένους ιδιώτες.
Υπάρχουν µερικές εκατοντάδες συγγράµµατα στην Ιαπωνική γλώσσα γραµµένα από τον Dr. TERUO
HIGA. Το πρώτο βιβλίο του, µε τον τίτλο «Μία επανάσταση που θα σώσει τη γη» έχει µεταφραστεί σε
όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσµου, µεταξύ αυτών και στην Ελληνική από τις εκδόσεις Κέδρος.
To ιδιαίτερο σε αυτή την ανακάλυψη είναι ότι ενώ οι ίδιοι οι µικροοργανισµοί υπάρχουν µεµονωµένοι στη
φύση και η δράση τους είναι περιορισµένη, στο σκεύασµα ΕΜ, το οποίο έφτιαξε ο Dr. HIGA, είναι
συγκεντρωµένοι σε ένα µείγµα µε αποτέλεσµα η δράση τους να είναι εκατοντάδες φορές πιο ισχυρή.
Τα ΕΜ συντάσσονται µε τα όµοια βακτήρια που υπάρχουν στο περιβάλλον, πολλαπλασιάζονται και
υπερτερούν σε τέτοιο βαθµό ώστε να δηµιουργούν µόνο αναγέννηση, σωστή αύξηση των φυτών,
µεγαλύτερη σοδειά και σταδιακά εξαφάνιση της µόλυνσης του εδάφους. Η δύναµή τους επεκτείνεται
ιδιαίτερα µε τους αναερόβιους µικροοργανισµούς που περιέχει αυτό το µείγµα, οι οποίοι αναερόβιοι
µικροοργανισµοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί και εξαφανίζουν τη σήψη, τη δυσοσµία και τη βρωµιά
(Χοιροµονάδες, λύµατα βόθρων, λύµατα της ελιάς, σκουπιδότοποι κτλ.).
Η δράση λοιπόν των Ενεργών Μικροοργανισµών βασίζεται σε δύο σηµαντικές αρχές :
•
•

Στην αρχή της επικράτησης
Στην αρχή της ζύµωσης

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ
Γενικά υπάρχουν 3 είδη µικροοργανισµών:
•
•
•

Οι αποσυνθετικοί / εκφυλιστικοί µικροοργανισµοί
Οι ουδέτεροι µικροοργανισµοί
Οι αναζωογονητικοί µικροοργανισµοί

Οι ενεργοί µικροοργανισµοί συνοψίζονται στον αναζωογονητικό, δηλαδή τον εποικοδοµητικό τύπο, την
αναγέννηση. Οι ενεργοί µικροοργανισµοί έχουν τη δύναµη να εµποδίσουν άµεσα και έµµεσα την
αποσύνθεση και τη σήψη, να διατηρήσουν ζωηρό και υγιές το περιβάλλον και να δηµιουργήσουν διάφορες
βιοενεργές ουσίες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές και εκπέµπουν αντιοξειδωτικά κύµατα. Οι
µικροοργανισµοί ΕΜ δεν παρεµποδίζουν µόνο τις βλαβερές επιδράσεις της οξείδωσης, αλλά αντιστρέφουν
ακόµα και µια ήδη πραγµατοποιηθείσα οξείδωση και αποκαθιστούν και πάλι την αρχική κατάσταση.
Ο αποσυνθετικός ή αποικοδοµητικός τύπος των µικροοργανισµών συµπεριφέρεται ακριβώς αντίθετα
από τον εποικοδοµητικό. Αυτοί οι µικροοργανισµοί παράγουν άµεσα ή έµµεσα ουσίες οι οποίες
ενεργοποιούν τις διάφορες διαδικασίες της οξείδωσης, ή, όπως θα λέγαµε διαφορετικά, επιτρέπουν τη
δηµιουργία ελευθέρων ριζών.
Οι ουδέτεροι Μικροοργανισµοί είναι η µεγαλύτερη οµάδα. Ακολουθούν την οµάδα η οποία επικρατεί σε
ένα σύστηµα. Όταν επικρατούν λοιπόν οι αποσυνθετικοί οργανισµοί, ακολουθούν οι επωφελούµενοι
(καιροσκόποι) αυτής της διαδικασίας και έτσι προκύπτει ένα κλίµα κατά το οποίο κυριαρχεί η αποσύνθεση
και ο εκφυλισµός.
Όταν επικρατούν οι εποικοδοµητικοί µικροοργανισµοί, ακολουθούν οι επωφελούµενοι της
διαδικασίας αναδόµησης και έτσι προκύπτει ένα κλίµα κατά το οποίο επικρατεί η ανάπτυξη και η
αναγέννηση.
Ποιο είδος µικροοργανισµών κυριαρχεί, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Στη σηµερινή γεωργία παράγεται, λόγω της υπερβολικής χρήσης τεχνικών λιπασµάτων, υγρής κοπριάς και
χηµικών φυτοφαρµάκων, ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν οι αποικοδοµητικοί µικροοργανισµοί.
Έτσι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν διάφορες ασθένειες.
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ:
Παντού υπάρχουν βακτηριακές διαδικασίες. Έτσι τα απορρίµµατα διαλύονται και µετατρέπονται συνήθως
και πάλι σε χρήσιµες ύλες. Αυτή η διαδικασία όµως είναι δυνατόν να λάβει χώρα µόνο υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, ανάλογα µε το ποιοι µικροοργανισµοί κυριαρχούν, ποια θρεπτική ουσία είναι διαθέσιµη,
ανάλογα µε τη θερµοκρασία κτλ.
Από αυτό εξαρτάται αν θα υπάρξει αποσύνθεση ή ανασύνθεση. Συγχρόνως παράγονται διάφορες ουσίες
και η ενέργεια χάνεται. Τα υλικά τα οποία παράγονται κατ` αυτή την διαδικασία είναι δυνατόν να
διαφέρουν πολύ όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία. Το είδος λοιπόν της διαδικασίας που λαµβάνει χώρα
είναι καθοριστικό για το έδαφος και τα φυτά.
Μπορούµε να κάνουµε έναν διαχωρισµό µεταξύ των οξειδωτικών (αερόβιων) και των ενζυµατικών
(αναερόβιων) διαδικασιών αποσύνθεσης. Στις ενζυµατικές διαδικασίες µπορούµε να προβούµε επίσης σε
µια ακόµη διαφοροποίηση µεταξύ χρήσιµης ζύµωσης (ωρίµανση) και βλαβερής ζύµωσης (σήψη).
Πολλές από αυτές τις διαδικασίες είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν συγχρόνως.
Οξείδωση
Η οξείδωση είναι µια διαδικασία κατά την οποία ορισµένοι µικροοργανισµοί αποσυνθέτουν οργανικά
µόρια αεροβίων. Κατά τη διαδικασία αυτή προκύπτουν διαλυτές ανόργανες θρεπτικές ουσίες, οι οποίες
είναι δυνατόν να απορροφηθούν άµεσα από τα φυτά. Εκτός από αυτές παράγεται διοξείδιο του άνθρακα
(CO²) και πολλή θερµότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποικοδόµησης χάνεται πολλή ενέργεια.
Ζύµωση
Βλαβερή ζύµωση ή σήψη
Σήψη είναι η διαδικασία κατά τη οποία ορισµένοι µικροοργανισµοί αποικοδοµούν αναεροβίως πρωτεϊνες,
οπότε προκύπτουν δύσοσµα και ηµιαποσυντιθεµένα προϊόντα µεταλλαγής της ύλης, τα οποία συνήθως
είναι δηλητηριώδη για τα φυτά και τα ζώα (αµµωνία, ιντόλ, σκατόλ, µερκαπτάν, υδρόθειο, µεθάνιο).
Επιπλέον αυτά τα προϊόντα µετατρέπονται και πάλι σε άλλες βλαβερές και σχετικά αδιάλυτες ανόργανες
ουσίες.

Όταν όµως είναι παρόντες φωτοσυνθετικοί µικροοργανισµοί, είναι δυνατόν αυτά, υπό αναερόβιες
καταστάσεις, να χρησιµοποιήσουν τα παραχθέντα προϊόντα σήψης για να παραγάγουν πολύτιµες
ουσίες.
Η διαδικασία της σήψης είναι δυνατόν να µετατραπεί σε µια ώριµη διαδικασία.
Χρήσιµη ζύµωση ή ωριµότης
Η ωριµότης είναι µια αναερόβια διαδικασία, κατά την οποία ορισµένοι µικροοργανισµοί αποσυνθέτουν
σύνθετα οργανικά µόρια σε απλές οργανικές και ανόργανες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατόν
να αφοµοιωθούν άµεσα από τα φυτά.
Συγχρόνως παράγονται διά των µικροοργανισµών προϊόντα µεταλλαγής της ύλης, όπως χηλικές ουσίες,
αντιβιοτικά, φυσικές ορµόνες, βιταµίνες, ένζυµα, αντιοξειδωτικές ουσίες κτλ., οι οποίες είναι δυνατόν
επίσης να απορροφηθούν άµεσα από τα φυτά.
Αυτά τα προϊόντα είναι σε θέση να διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών και να αυξήσουν τη φυσική
αντίσταση του εδάφους των φυτών και των ζώων, αναστέλλοντας έτσι τις ασθένειες.
Τα αντιοξειδωτικά φροντίζουν ώστε µε την ενεργοποίηση της διαδικασίας της ζύµωσης να παρουσιάζεται
λιγότερη οξείδωση. Αυτή η ζύµωση χρειάζεται µόνο λίγη ενέργεια, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι
παραµένει περισσότερη ενέργεια στο προϊόν. Μια παρόµοια διαδικασία ωρίµανσης παρουσιάζεται κατά
την παρασκευή τουρσιών λάχανου. Το ωµό λάχανο έχει µικρότερη θρεπτική αξία από το ώριµο λάχανο
τουρσί.
ΣΥΝΟΨΗ
Οι ενεργοί µικροοργανισµοί επηρεάζουν το βακτηριακό περιβάλλον κατά τρόπον ώστε να επικρατούν οι
εποικοδοµητικοί µικροοργανισµοί. Έτσι δηµιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο οι µικροοργανισµοί
παίζουν θετικό ρόλο µέσω της ζύµωσης, όσον αφορά την ανάπτυξη των φυτών, την ποιότητα και την
ευφορία του εδάφους. Η ενζυµατική αποσύνθεση διεγείρεται και η σήψη εξαφανίζεται µε αποτέλεσµα να
χάνεται λιγότερη ενέργεια.
Ένα έδαφος στο οποίο κυριαρχούν οι εποικοδοµητικοί µικροοργανισµοί, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
άριστο επίπεδο παραγωγής, να αναστείλει τις ασθένειες και να συµβάλει στην παραγωγή προϊόντων
ανώτερης ποιότητας.

