
 

Sanko Sangyo verleent rendabele, multidisciplinaire, professionele diensten en advies op het gebied van landbouw, milieu, gezondheid & andere 

wetenschappen. De slogan voor onze Technologie van Saion EM is de „duurzame maatschappij, die op co-existentie, medewelvaart, 

kwaliteitsinformatie, veiligheid, gemak, lage kosten en hoge kwaliteit“ wordt gebaseerd.  

 

Sanko Sangyo is het moederbedrijf in Okinawa, Japan, dat het onderzoek en de zaken van EM Technologie 30 jaar geleden introduceerde, toen werd 

nog niet de naam EM Technologie gebruikt. Prof. Teruo Higa van de Universiteit van Ryukyus, heeft zicht bij ons aangesloten om het Product EM in 

de vroege jaren '80 te ontwikkelen. Sindsdien heeft Sanko Sangyo is toegewijd om  veilige en hoogstaande EM producten voor zijn klanten en bij te 

dragen aan het beschermen van de gezondheid van mens en milieu.  

 

De afkorting EM staat voor effectieve micro-organismen. EM is een combinatie van diverse heilzame micro-organismen die voornamelijk voorkomen 

in voedsel. EM bevat organismen van 3 belangrijke soorten: fotosynthetische bacteriën, melkzuurbacteriën en gist. Deze effectieve micro-organismen 

scheiden heilzame substanties uit zoals vitaminen, organische zuren, mineralen en anti-oxydanten  wanneer in contact komen met een ander 

organisme.  

 

De EM  technologie kan onvruchtbare aarde, vervuilde wateren en de schade van  industrieel- en gemeentelijk afval herstellen. Tevens kan het 

bijdragen aan de productie van gezonde - en natuurlijke voeding. Ook kan het in gezet worden om de geur van binnen - en buiten faciliteiten, 

zuivelfabrieken, varkensfokkerijen en kippenfokkerijen te deodoriseren. Het kan ook in gezet worden om gevaarlijk afval en zijn aftakkingen te 

neutraliseren. 
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Sanko Sangyo Co., Ltd. 

Producing Agricultural Microorganisms 

Prof. Teruo Higa of Ryukyu University 
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