
Sanko Sangyo jest firmą świadczącą profesjonalną, opłacalną pomoc i konsultacje w zakresie rolnictwa, środowiska, zdrowia i innych dziedzin. Przewodnim 

mottem naszej Technologii Saion EM jest: „Zrównoważone społeczeństwo bazujące na koegzystencji i wspólnym dobrobycie, bezpieczeństwie, wygodzie, 

niskich kosztach i wysokiej jakości”. 

Sanko Sangyo jest macierzystą organizacją mieszczącą się w Okinawie w Japonii która rozpoczęła i wprowadziła badania oraz handel Technologią EM już 30 

lat temu, w czasach, gdy nie było jeszcze nazwy „Technologia EM”.  Prof. Teuro Higa z Uniwersytu Ryukus przyłączył się do rozwoju Produktów EM we 

wczesnych latach 80. Od tego czasu firma Sanko Sangyo jest poświęcona i oddana produkcji bezpiecznych, wysokiej jakości produktów EM dla swoich 

klientów, przyczyniając się do ochrony człowieka i zdrowego środowiska. 

Skrót EM pochodzi od nazwy Efektywne Mikroorganizmy. EM jest mieszanką różnych pożytecznych, naturalnie występujących mikroorganizmów, 

znajdowanych przeważnie w żywności lub używanych do jej produkcji. EM zawiera dobroczynne organizmy z trzech głównych rodzajów: bakterie 

fotosyntetyczne, bakterie kwasu mlekowego i grzyby. Efektywne Mikroorganizmy wydzielają w zetknięciu z materią organiczną korzystne substancje takie 

jak witaminy, kwasy organiczne, chelatowane minerały i antyoksydanty. 

Technologia EM pozwala na przywrócenie żyzności glebie, oczyszczenie wody oraz odpadki przemysłowych i komunalnych, a także przyczynić się do 

produkcji zdrowej, organicznej żywności. Usuwa nieprzyjemne zapachy z budynków gospodarczych i urządzeń.  Pozwala na bio-rekultywację 

niebezpiecznych odpadków i ścieków. 
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○large scale production                                ○identification & selection 

       ○large scale application                                ○culture 

       ○large number case studies                               ○stability 

       ○quality control not stable                              ○lab scale production(Research Center) 

 

 

 

 

 

                  

                     Provide EM Seeds                     Technical Assistance 

 

 

 

 

 

 

  Year 1993 

Year 1994 

 

 

 

  Year 2005 

 

Year 2009 

 

 

Year 2010 

Sanko Sangyo Co., Ltd. 

Producing Agricultural Microorganisms 

Prof. Teruo Higa of Ryukyu University 

Research & Development of Microorganisms 

Prof. Higa’s R & D Collaboration 

Microorganisms culture standards, 

effectiveness and stability for large scale 

production 

Naming of EM Technology 

Sanko Sangyo Co., Ltd. 

Saion-EM production & promotion 

Prof. Higa 

Scientific Development 

Desert Research Centre 

production & marketing SKK 

Sanko’s products 

marketing & dissemination 
Tropical Plant Research Institute 

production of EM-X 

Production & Marketing 

EM Research Centre 

self production 

In 1996 EMRO 

Establishment  

set up for EM 

dissemination on 

intensive scale 

Separated from EM 

In 2005 

Downsized 

1st EM Intl. 
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1984 

Organized by 
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sponsored by 
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Up to 12th 
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1995 

Organized 
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Sanko successfully continues Production and Marketing inland and overseas 

Sanko 

continues 

Organizing 

EM 

Conference 

28th this year 

Stopped 
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