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EM gebruik bij dieren 
voor gezonde dieren 

Dat EM ook bij dieren voor bijzonder goede resultaten zorgt, is 

voor veel EM-gebruikers al lang geen geheim meer. 

� 
Pit Mau, Ingrid Kulartz, Anika 
Siekmann, Ueli Rothenbühler, 
Beate Fluck, Martin Blumenthal, 

VERTALINGEN 
Ann Vanallemeersch, Marleen 
Huysmans, Cecile Strubbe, 
jaak Bamelis 

En toch zijn er nog veel (niet) EM-gebruikers die de verschillende 

toepassingen van EM-gebruik bij dieren te weinig kennen. In dit lijvig 
dossier kunnen de dierenliefhebbers onder ons hun hartje ophalen 

aan praktijkverhalen en tips van ervaren gebruikers. 
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HOBBES, DE KATER MET 
EEN NIERAANDOENING 

� Phil en Collèen , een echtpaar 
Wi,1.1 uit Canada dat al enkele tijd 
EM in h uis en tuin gebruikt, k reeg van 
de die renarts te horen dat h un kater een 
nierziekte heeft en daarom ten dode op
geschreven is. Het gebruik van EM als 
die renvoeding is nog niet toegelaten, 
maa r de eigenaa rs besloten, op eigen 
verantwoordelijkheid, EM in het d rink
water van de kater te doen. Het verba
zingwekkende resultaat: in een week 
tijd he rstelde het die r, het werd weer 
sterke r en energieke r, actiever. De die-

Colleen uit Canada met haar genezen kater Hobbes. 

renarts was verbluft: als de nieren niet 
mee r functioneren, wordt het lichaam 
door giftige stoffen overstroomd, pijnlijke 
uitslag in de m uil zorgt voor een onaan
gename geur en normaal gesproken leidt 
dit onvermijdelijk tot de dood. Vandaag , 
een jaar na het begin van zijn EM-kuur, is 
de kate r volledig ge zond en weer actief. 
Met dit s ucces wil het EM Atlantic Ca
nada Netwe rk een plaatselijke hoge
school voor diergeneeskunde aan zetten 
tot ve rde re p roeven om EM tenslotte 
als voedingssupplement voor dieren te 
doen aanvaarden. Laat ons hopen dat de 
gezonde kater dit nog mag meemaken, 
maar katten heb toch 7 levens, of niet? 

De Perzische katerdie met EM werd behandeld. 

EM ALS VOER, VOOR 
OOGREINIGING EN VOOR 
DE VERWIJDERING 
VAN KAITENHAAR 

� And rea Zieme r-Al bin us uit 
Wi,1.1 Berlijn vertelde ons over haar 
4 Perzische katers, die doo r het gebruik 
van EM veel ve rd raag zamer werden, ook 
hun pels werd mooier. De katers waren 
eerst wat sceptisch maar sinds h un bazin
netje EM op h un d roge voeding verstuift, 
eten ze het zonder morren, ook als het 
nog een beetje vochtig is. 
Bij één van de kate rs t raanden de ogen 
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altijd tijdens het eten. Zijn vacht rond 
de ogen was altijd vochtig doo r een 
bruinachtige ette r. Het reinigingsmiddel 
van de dierenwinkel dat Andrea v roeger 
gebruikte, veroorzaakte makkelijk ont
stekingen die ze dan met zalfjes moest 
behandelen. N u  gebruikt ze daarvoor 
wate r met opgelost EM keramisch poe
der (super cera): 2 volle eetlepels poeder 
op een halve lite r water. Dat moet je 
natuurlijk goed schudden voor gebruik. 
De die ren laten de behandeling goed 
toe, wat bij ande re middelen niet altijd zo 
is ... Mev rouw Albinus zegt: "Natuurlijk 
he b ik eerst bij mezelf uitgetest wat ge
beurt als je de vloeistof in je ogen k rijgt. 
Ik heb vaak last van bindvliesontsteking 
onder invloed van autoritten en we rken 
aan de PC. Ik behandelde voor het sla
pengaan slechts één oog om het verschil 
te voelen en bij het ontwaken was enkel 
het behandelde oog pijnloos. De vloei
stof gebruik ik nu al twee jaar meermaals 
per dag om de streek rond mijn ogen te 
reinigen en ik zou geen ander p roduct 
meer willen." 

Nog een andere e rvaring wil ze met ons 
delen: "p recies mensen met dieren heb
ben vaak last van haren op me ubelen 
met k ussen. Als men poezen heeft, moet 
men e rop letten dat ze niet met elke 
k rabbeweging een d raad uit de kussens 
t rekken. Daarom namen wij zetels met 
een soort microve zel. maar bij het stof
zuigen komt het haar niet makkelijk mee. 
Met de gewone oplossing (10 ml EMa 
op 1 liter wate r) veeg ik regelmatig mijn 
zetels af. Ook het hout van de leuningen 
ziet e r  daardoor zeer net en verzorgd uit." 
Bovendien, zo meldt ze, houden poe
zen ook voor h un k rabpalen van deze 
poetsmethode. 

BRIEF: GEZONDE 
KATER DANKZIJ EM 

� Mijn kater lijdt aan EG (Eosi
Wi,1.1 nofiles G ranulom), dat stelde 
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NENA'SPOES 
� Nena* geeft haa r Pe rzische kater elke morgen een klein 
Wi,1.1 schaaltje met 10 tot 20 ml EM-X Gold. De kat l ustte het me
teen en al na een paar dagen t raanden zijn ogen niet mee r zo. Dat is 
bij dit ras een echt p robleem omdat de neuzen zo plat zijn. 
V roeger moest Nena de verplakte ogen van de poes elke dag schoon
maken, nu moet ze dat maar één kee r per maand meer doen. Het is 
overd uidelijk dat de poes zich helemaal beter voelt sedert ze EM-X 
Gold d rinkt. "En dat moeten we toch verder vertellen", vindt Nena. 
*Nena is een Duitse zangeres, www.nena.de 

de dierena rts vast bij een bloedonder
zoek. Dit betekent concreet dat hij lijdt 
aan een a uto-imm uun ziekte en hij is 
daardoor zee r  vatbaar voor om het even 
welke ziekte. 
Toen we hem uit het asiel haalden , had 
hij een verkoudheid. Omdat die verkoud
heid maar niet overging en het tandvlees 
bovendien zwaar ontstoken was, raad
pleegden we een dierenarts. Die wou 
ee rst alle tanden uittrekken opdat de 
"rust" zou weerkeren, Max was toen on
geveer 1 jaa r oud. Nadat we een tweede 
die renarts geraadpleegd hadden, werden 
de onderste tanden vooraan in de mond 
getrokken omdat die extreem ontstoken 
waren. Op basis van de diagnose zei de 
dokter: "we gaan eens kijken hoe oud 
dit dier wordt." Bovendien k reeg hij in 
het begin ettelijke antibioticakuren. E r  
werden ve rdere onde rzoeken gedaan, 
daa rna moest hij wekelijks cortisone k rij
gen, wat een schok! 
Zijn zusje Lily was veel ge zonde r en bleef 
van dat alles gespaard. Omdat ik tege
lijkertijd met homeopathie gestart was, 
k reeg Max al de hele tijd een middel 
om zijn immuniteit te versterken. Toen 

Ninon Polak met kater Max. 

de vogelg riep uit brak en Max en Lily 
niet meer naar buiten mochten, leek Max 
extreem afwij zend, hij lag letha rgisch op 
de sofa, zijn mond lichtjes geopend. Bo
vendien verloor hij snel gewicht. Ik wist 
dat e r  iets niet klopte. Ik belde snel mijn 
homeopathe en twee uur later mochten 
Max en ik op consultatie in haa r p rak
tijk. Daar hoorde ik voor het eerst over 
het bestaan van EM. Ik kon dat in het 
voer mengen en het zou op de darmen 
werken en zo op het immuunsysteem 
inwerken. G raag wou ik EM uitprobe ren 
en ik nam e r  mee. 
Dagelijks gaf ik Max en Lily eerst 1 drup
pel in h un voer, na een paar weken voer
de ik het op tot 3 d ruppels, dat doe ik 
nog steeds. Na ongevee r 4 weken begon 
Max' vacht weer te glanzen en Lily's vacht 
werd nog zachter en glanzender dan ooit 
tevoren! Na verloop van weken was Max 
niet mee r de o ude: hij had veel mee r 
temperament en levensv re ugde dan ooit 
tevoren! Hij is als herboren! Omdat hij 
ook wee r goed aankwam, wist ik aan 
wie of waa raan ik dat te danken had! 
Mijn kate r leeft en wel heel goed, dank
zij EM!! 1. 

J;.M.�ium.o" 
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RATTENVERGIF 

Als de kinderen die dag li(•Bf'J niet vroeger uit school ge
komen waren, had hij het niet overleefd. 
Ze vonden hun hond, een kruising van 
herdershonden, helemaal apathisch, als
of hij dood was. Ze verwittigden hun 
moeder, een verpleegster, die snel kwam 
en de hond naar de dierenkliniek bracht, 
waar hij meteen infusies kreeg. Toen 
bleek dat hij rattenvergif gegeten had. 
Hij had al longbloedingen en 40 graden 
koorts. Drie dagen bleef hij in de kliniek, 
kon niets eten , en de dierenarts zei dat 
hij nooit weer zo gezond als voorheen 
zou kunnen worden. 
Terug thuis kreeg onze heel erge mat
te viervoeter meteen een dopje EM-X 
Gold en ook de gebruikelijke hoeveel
heid EMl in zijn drinkwater. Twee dagen 
lang kreeg hij nu 2 keer per dag deze 
kleine dosis EM-X Gold. Daarna was hij 
weer helemaal hersteld: het gezin kon 
geen (negatieve) verschillen vaststellen 
met de tijd van voor de vergiftiging. 
Door het regelmatig toedienen van EMl 
was het immuunsysteem van de hond 
waarschijnlijk iets stabieler dan normaal 
zodat de relatief kleine dosis EM-X Gold
hem weer snel kon laten herstellen. 

HONDEN EN 
TANDVERZORGING 

1; (t) � j IJ Tandverzorging bij huisdie-
-.. • • • _ ren zou voor iedere hu1s-
diereigenaar een normale zaak moeten 
zijn. Vele honden hebben reeds op vol
wassen leeftijd problemen met tanden 
en tandvlees. Dikwijls is een jaarlijks 
bezoek bij de tandarts noodzakelijk om 
een professionele tandreiniging uit te 
laten voeren. 
Deze randproblemen kunnen vele oor
zaken hebben: een te kleine kaak waar
door de tanden té dicht bij elkaar staan, 
te weining speekselvorming maar ook 
de individuele ontwikkeling van het dier 
speelt een rol. Dit hangt af van de sa
menstelling van het speeksel maar ook 
van de bacteriële aanwezigheid in de 
mond. 
Zacht tandbeslag, de zogenaamde 'pla
ques' die niet verwijderd word, vormen 
samen met de in het speeksel voorko
mende mineralen, tandsteen. Vooraleer 
dit echter zichtbaar wordt voor de hon
deneigenaar zijn de bacteriën die zich in 
de zachte tandvleeslagen bevinden reeds 
begonnen deze te verstoren. Er ontstaan 
'tandvleeszakjes', het tandvlees ontsteekt 
en de weg voor de bacteriën is open. 
In sommige gevallen dringen de bacte-
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riën zelfs door tot in het kaakbeen en 
kunnen deze het kaakbeen oplossen. In 
deze laatste gevallen verliezen de tan
den hun houvast in de mond en het dier 
heeft pijn. 
Maar niet enkel de tanden zijn door 
deze bacteriële aanval in gevaar. Door 
de ontstane toxines (veroorzaakt door 
de bacteriën) kan dit tot zware ziekte
verschijnselen van het ganse organisme 
leiden. Hart, longen, lever, nieren maar 
ook de gewrichten kunnen ten gevol
ge van ontstoken tandvlees aangetast 
worden. Volgende ziekteverschijnselen 
kunnen zich voordoen: geen speellust, 
schuw voorkomen, onaangenaam rui
kende adem. Bij jongere dieren kan dit 
ongemerkt voorbij gaan maar bij oudere 
dieren word het meestal toegeschreven 
aan de ouderdom. 
Een paradontitis (tandvleesontsteking) 
kan echter al vanaf het tweede levens
jaar voorkomen. Bij volwassen honden 
hebben er 4 op 5 randproblemen. Uit 
voorgande symptomen is het dus aan
gewezen een regelmatige mondinspectie 
uit te voeren (een hond waar men regel
matig de tanden poetst vertoont minder 
problemen bij mondinspectie). 
Maar een verantwoordelijke honden
bezitter hoeft het niet zo ver te laten 
komen. Door het toepassen van regelma
tige tandverzorging bespaart u de hond 
veel leed en uzelf bespaart behande
lingskosten. Ideaal is om de hond reeds 
in zijn jonge jaren spelenderwijs tand
verzorging aan te leren. Zo is dit voor 
hen een ritueel dat aangenaam is en hij 
laat probleemloos zijn tanden poetsen. 
Maar ook het oudere dier kan tandver
zorging aanleren. Spelenderwijs en met 
veel geduld, door middel van beloning 
kan men de moeilijkheden overwinnen. 
Clickertraining kan hier eveneens voor 
ingezet worden. Een goede honden
school kan u zeker hiermee op weg hel
pen. De tandverzorging met een vorm 
van EM-tandpasta biedt vele voordelen. 
De milde bestanddelen verzorgen tanden 
en tandvlees. Bovendien gaat het hier 
enkel om natuurlijke bestanddelen die 
bij het doorslikken geen enkel probleem 
of gevaar vormen. In tegenstelling, de in 
de EM-tandpasta aanwezige micro-or
ganismen zorgen niet alleen voor een 
beter bacterieel milieu in de mond, maar 
tevens in de darm optimaliseren deze 
micro-organismen de darmflora wat de 
immuniteit bevorderd. 
Daar de EM-tandpasta overwegend neu
traal van smaak is kan men eventueel 
(naar gelang de voorkeur van de hond) 
wat vlees of lever of vissmaak op de 
tandenborstel aanbrengen om de hond te' 
laten gewennen aan het tandenpoetsen. 
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Belangrijk is de regelmatige reiniging van 
de tanden na de laatste maaltijd zodat 
de effectieve micro-organismen 's nachts 
hun werk kunnen doen. Zo bezorgt u 
uw hond een mooi gebit en is het tevens 
bevorderlijk voor zijn gezondheid 

Praktijkvoorbeeld 

Cocker Spaniel teef (11.5 jaar) met slech
te adem, zichtbaar tandsteen en tand

vleesontsteking. Buiten de slechte adem 

vertoonde deze hond geen ander gezond

heidsprobleem. Ten gevolge van de leeftijd 

van de hond was de eigenaar niet zo 
happig om de hond onder narcose een 

tandverzorging te laten uitvoeren. 

Toen ik de hond de eerste keer zag kon 
ik de slecht ruikende adem onmiddellijk 
vaststellen maar het was niet mogelijk 
het ganse gebit te controleren daar de 
hond in deze situatie bijterig begon te 
worden. 
De bestaande tandvleesontsteking heb ik 
behandeld met bioresonantie-therapie. 
Tegelijkertijd begon de eigenaar met het 
aanbrengen van de EM-tandpasta. In het 
begin waren er wel problemen, het ge
bruik van een tandenborstel was moeilijk, 
de reiniging door middel van de vinger 
van de eigenaar (een oudere dame) werd 
ook gevaarlijk. Deze laatste besloot via een 
truc toch de verzorging door te voeren. 
Zij maakte namelijk gebruik van de goe-

de eetlust van de hond om de EM-tand
paste te vermengen met leverworst. Dit 
deed ze dan op een stukje hard brood. 
Door het kauwen verdeelde zich de tand
pasta in de ganse mond van het dier. 
Reeds twee weken na de behandeling 
kon de eigenaar vaststellen, alsook an
dere mensen die deze hond kenden, dat 
de slecht ruikende adem van het dier 
was afgenomen. De tandvleesontsteking 
verminderde en beetje bij beetje lostte 
eveneens het tandsteen op. De regelma
tige tandverzorging werd verder gezet 
door de eigenaar. De hond heeft welis
waar geen stralend wit gebit gekregen 
maar het bacterieel milieu in de mond 

�JV.l�� i um.o.o 
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Vanaf het begin moeten honden de juiste voeding krijgen. 

De praktijk laat 

zien dat honden 

waarvan de voeding 

aangevuld word 

met EM, deze een 

bijzondere stabiele 

spijsvertering 

hebben. 

Gedroogde voeding is een microbiële "dode 

voeding" en heeft meestal hoge proporties van 

graan. De bron van de eiwitten hier bestaat vaak 

uit soja- of inferieure zogenaamde "dierlijke 
bijproducten" zoals veren, huid en hoorn. 

heeft zic h  positief omgezet en bij con-

• l;_rYl� iumo" 

tinue ve rzorging verdween stelselmatig 
de tandaan slag en als 'bijwerking' werd 
teven s het immuunsy steem van het dier 
door middel van de Effectieve micro-or
ganismen verste rkt. 
Noot van de vertaler: Als fervente dieren

vriend voel ik het hier toch mijn plicht een 

opmerking te plaatsen. Niettegenstaande 

dat ik EM-verdeler ben wil ik toch onder 

de aandacht brengen dat de oorzaak van 

het vormen van tandaanslag veelal te 

maken beeft met het feit dat onze huisdie

ren meestal bewerkt voedsel gevoerd krij

gen. Wij mensen onderhouden tandhy

giëne door het tandenpoetsen en flossen 

nadat we gegeten hebben. Carnivoren 

(waaronder dus honden) poetsen en flos

sen terwijl ze eten. Doordat ze hun weg 

scheuren, trekken en kraken door stevige, 

taaie karkassen (of grote stukken vlezige 

Sommige, eerder onbekende en kleine fabrikanten 

van ingeblikte voeders hebben goede grondstoffen 

met een hoog proteïnegehalte en zijn bereid met 

matige hitte. Zo blijven een groot aantal natuurlijke 

voedingsstoffen gehandhaafd. Deze voeding is niet 

verkrijgbaar in de supermarkt. Goed afgewerkt 

diervoeders zijn bijvoorbeeld "Vet-Concept" of van 

het bedrijf"Reico". 

botten) wassen, schrobben en polijsten 

carnivoren hun tanden en tandvlees. Dr 
Tom Lonsdale (Australische dierenarts) 

verricht baanbrekend werk in verband 
met natuurlijke voeding voor carnivoren. 
Hij ging op de barricade staan en schreef 
twee boeken. 'Raw Meaty Bones, promo te 

health' en Work Wonders. 

www.rawmeatybones.com 

(Wie graag de Nederlandse vertaling van 

het boek 'Work Wonders' wil (55blz) kan 
bij de EM-vereninging mijn contactgege

vens bekomen, tegen vergoeding maak ik 

u graag een kopie). 

HONDENVOEDING 
ONDER DE LOEP 
Hoe Effectieve Micro
organismen kunnen helpen 

1: Cl) \i I] Voeding met teveel kool
\ r hydraten, smaakversterkers 

en k un stmatige vitaminen en mineraal
toevoegingen maken onze honden dik 
en ziek. Ve rte ring sproblemen, stofwis
selingsp ro blemen, doffe vac ht alsook 
alle rgiën kunnen de gevolgen zijn van 
ongesc hikte voeding. 

Effectieve Micro organismen 

(EM) helpen het voeder 

te optimaliseren 

Honden zijn alle seters. Zij stammen af 
van de wolf en hebben de mens in zijn 
ontwikkeling en gesc hiedenis mede be
invloed. Als helpe r  bij de jacht, waak
hond van het e rf en zelfs ingespannen 
voor de kar hebben zij on ze voorvaderen 
ge holpen. 
Als gevolg van toenemende welvaa rt en 
ind ust rialisering i s  men midden in de 
ja ren 1900 begonnen met het fokken 
van rassen met specifieke eigenschappen 
eigen aan het ras. Doch op één p unt kon 
men geen verandering doorvoeren: in de 
vereisten van de voeding voor honden. 
De hondenvoeding i s  in de laatste 50 
jaar ste rk veranderd. Spijtig genoeg, niet 
in positieve zin. V roeger k reeg de hond 
de re stje s van de tafel, slachtafval en in
gewanden, tegenwoordig komt zijn voe
ding uit dozen of onder vorm van brok in 
een zak. Hier kan men niet meer spreken 
van een ge zonde voeding. 
Het gaat hie r  meer ove r gestanda rdi
see rde indust riële massap rod uktie die 
volgens de verschillende etiketten voor
zien worden van mineraal en spo rene
lementen en synthetische vitaminen. Dit 
kan ook niet anders daar de oorspron
kelijke bouw sto ffen tengevolge van het 
bewe rking sp roces nog maar zeer weinig 
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Door inferieure voedsel met veel koolhydraten 

en met toevoegingen van smaakversterkers en 

kunstmatige vitamines en minerale nutriënten zijn 

honden vet en ziek. 

van hun natuurlijke struct uur bevatten. 
Het huidige voed sel is een kunstmatige 
en mic ro biele waardeloze voeding ge
worden. De gevolgen zijn daarom ook 
e rn stig. Steed s meer honden leiden aan 
verschillende stofurisselingsziekten, alle r
gieën en ove rgewicht. 

Hoe kan de hondenbezitter 

van vandaag nog het bos 

door de bomen zien? 

Al s reed s een algemeen controleorgaan 
de zogenaamde 'p remium' kwaliteiten 
met fik se ko rtingen ve rkopen of doo r 
aan raden van een dierenarts  een speci
aal dieet wordt voorgesteld en dat de ze 
voeding dan ook alleen maar bij de ze 
die renarts te verk rijgen is .. 
Eenvoudig: bekijk het etiket aandachtig 
en informee r u wat er op vermeld staat. 
De ze blijkba re hoogwaardige voedings
middelen bevatten doorgaaan s minder
waardige be standdelen en veel afval die 

Vóór het begin van de de industrialisering van 

de voeders was het normaal dat de huis- en 

boerderijhonden ook zelfs gevangen muizen, 

konijnen en andere kleine dieren aten. De noodzaak 

voor natuurlijke micro-organismen voor een 

gezonde spijsvertering werd hierdoor vervuld. 
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de hond v roeg of laat ziek maken. Om 
een hond lang gezond te houden geld als 
basisregel: 70% vlee s, 30% plantaardige 
bestanddelen. 
In ideale omstandigheden is het vlees
aandeel rauw en bestaat hoofdzakelijk 
uit spiervlees, ingewanden en bot. Het 
plantaa rdige deel i s  gekookt of gepu
ree rd. Daarbij kan men nog tijdens de 
maaltijden een hoogwaardige koudge
perste olie, verse kaas of k ruiden toe
voegen. De ze B A RF tec hniek (Bone s 
and Raw Food) is ook niet iedereen zijn 
ding en v raagt tijd, o rganisatie en ligt 
iets hoger in p rij s. Reed s vele honden 
konden door een con sistent en langdurig 
gebruik van EM geholpen wo rden om 
darm, immuun sy steem en stofwisseling 
weer in balans te brengen. 
De praktijk laat zien dat honden waarvan 
de voeding aangev uld word met EM, 
de ze een bij zonde re sta biele spijsve r
tering hebben. Dit manife stee rt zic h  in 
de lage ga svorming, een ve rminderde 
lichaam sgeur en een goede verte ring wat 
vooral voor oude , zwakke honden en 
zogende teven een po sitief gegeven i s. 
Ook in akute toe standen kan EM werk
zaam zijn: diaree of platte stoelgang 
kan redelijk snel verholpen worden op 
voorwaarde dat e r  geen worminfectie of 
ande r lichamelijk !etste! aanwe zig zijn. 
Een gezond EM onde rste unend darm
milieu is de voorwaarde voor een goed 
ontwikkeld darmslijmvlies. 
Dit beschermt het o rganisme tegen pa
t hogenen en toxines en verhindert te
gelijkertijd het buiten spo rig voorkomen 
van para sieten. 
Daarom is het gebruik van EM na een 
wormkuur of een antibiotica kuur sterk 
aan te raden.De behoefte aan natuurlijke 
micro-organismen om alzo een gezonde 
darmflo ra te ondersteunen kan op de ze 
manier aan worden voldaan. De gezonde 
darm maakt het mogelijk om belangrijke 
vitaminen op te nemen en bevorderd een 
harmonische stofwisseling. Dus in het al
gemeen kan men positieve gevolgen wat 
bet reft vitaliteit en veerk racht vaststellen. 
Om een hond op lange termijn gezond 
te houden is een gezonde darmflora top 
p rio riteit daar 70% van het immuun sy s
teem gelokaliseerd is in de da rmen. EM 
geeft de hond de nodige ondersteuning 
om zijn lichaam ge zond te houden. 
V loei ba re EM kan gemakkelijk in de 
maaltijd verwe rkt worden. 
De Boka shi daarentegen kan bij moeilij
ke eters wat doorzetting v ragen. 
De natuurlijke stofwisseling sp rodukten 
aanwezig in de Bokashi (vitaminen, spo
renelementen, aminozuren, en zymen en 
anti-oxidanten) zijn zee r  waa rdevol bij 
reed s  bestaande spijsve rte ringsproblemen. 

Daar honden van nat ure aa seters zijn 
hebben de mee sten geen p robleem met 
de zoet zure geur van de Bokashi en 
word dit v rij vlot gegeten. 
Vertaling EM Eq uus 

Noot van de vertaler: brokken en blikvoer 
hebben geen enkele nutritieve waarde. 

Dit is dood of eerder steriel voedsel. Vers
voer krijgt de voorkeur. 

EM OOK GOED BQ TEKEN 

1; (t): f Il Sede rt enk�le maanden 
he bben w11 een 1onge 

hond, in mei bij de kweker afgehaald 
al s welpje van 6 weken o ud. N u  is hij 
reed s een flinke Hovawart van 6 maan
den, met een schofthoogte van 59 cm en 
een gewicht van 25 kg, iets waaraan EM 
zeker niet v reemd is. 

De invloed van EM 

Op jonge leeftijd al heeft hij be slist 
zijn eigen willetje doo r te zetten, wat 
typisc h  is voor Hovawart s. P rofiterend 
van enkele min uten onoplettend heid 
plunderde hij al op zes weken oud onze 
boka shi-bewaa rplaats. Zelf s het vocht, 
afgetapt uit de bokashi-emmer, t rekt hem 
aan, en laat st ook alle v ruchten als appe
len, wo rtelen, tot tomaten toe, gekweekt 
of behandeld met EM. 
Die ge stadige, n iet altijd opgeme rkte 
EM-inname heeft een po sitieve uitwer
king: onze hond i s  evenwichtig geg roeid 
i.p.v. het vaak voorkomende verschillen
de voor- en achteraan. Met d rie en een 
halve maand was hij haa st nog zo g root 
als zijn broe r uit het zelfde nest. Hij is  
nooit ziek of ziekelijk. Hij i s  uitge sp ro
ken v riendelijk en open tegen iedereen. 
Bang is hij voor niets, alleen benade rt 
hij onbekenden met een aangelee rde 
afwachtende houding. Hij kan wel van 
alles en nog wat uit spoken, maa r nog 
nooit heeft hij e rn stige schade berok
kend, hoewel hij af en toe moest alleen 
worden gelaten. 



EM gebruik bij dieren 
•r:r 

Vandaag is "Anouk" terug genezen. Na eenjaar van verschillende medicijnen, is met de hulp van de effectieve 

micro-organismen het uiteindelijk gelukt om het evenwicht in het lichaam te herstellen. 

EM vervangt natuurlijk geen consequen
te opvoeding, maar verlicht ze in grote 
mate , doordat zij het dier gelijkrlloedig 
maken en eraan meehelpen een vertrou
wensbasis te scheppe n tussen de hond 
en zijn baasje. 

Teken 

In samenhang met het vorige zouden 
wij nog ee n a nder positief effect van 
de Effectieve Micro-organisme n  willen 
aanhalen. Teken kunnen, vooral in de 
zomer, ee n echte plaag vormen; daarom 
behandelden wij onze honden vroeger 
altijd met een daartoe bestemd chemisch 
preparaat. Dit jaar hebben wij de EM 
eerst eens de kans geboden om ook hier 
van nut te zijn. Zoals geke nd worde n 
teken door een specifieke geur naar hun 
gastheer geleid. EM zij n  in staat geuren 
te bi nde n. Wij zijn ertoe overgegaan om 
bij langere wandelingen door verdachte 
gebieden voordien EM op de honden te 
verstuiven. Als gevolg daarvan werden 
zij de hele zomer lang zeer zelden en in 
lichtere mate besmet door teke n. Zelfs in 
een zogenaamd 'tekenbos' bij Borken/ 
Niederrhei n, dat alom gevreesd wordt, 
zijn wij totaal niet lastig gevallen. Natuur
lijk moeten ook wij de pels regelmatig 

l;_IYl8.§qium ... 

controleren, maar dat is iets dat houders 
van dieren met verantwoordelijkheidszi n  
sowieso altijd doen. 

AANDOENINGEN 
BI) HONDEN 

1: C IJ� J Il De overtuigende ervari n
gen van EM met honden 

De levendige Maya leed aan terugkerende infecties 

van de oren. 

worden meer en meer gemeld. Dieren
artse n en therapeute n gebruike n EM sa
men met nog andere therapieen of zelfs 
enkel EM gebruik om alzo het welzijn 
van de dieren te bevorderen. 
Klei ne problemen, zoals bijvoorbeeld 
slechte gewichtstoename, slechte huid
geur of ee n schilferige huid kunne n re
delijk vlug verholpen worden door e ffec
tieve micro-organismen in te schakelen. 
De regelmatige toediening van EM kan 
bijdragen naar een verhoogde ge zond
heid en weerstand , ongeacht of het nu 
om i nwe ndige of uitwendig negatieve 
invloeden gaat. 
Volgende drie verslagen zijn van thera

peuten die de EM-technologie reeds met 

succes in hun dagelijkse werk hebben 

kunnen inzetten. 

Otitis externa (ontsteking 

van de gehoorgang) 

Enkele jare n terug leed Maya (oudduitse 
herder en ruim 6 jaar) van steeds weder
kerende oorontstekingen. De ontsteking 
was zichtbaar doordat de oorschelp rood 
werd e n  er jeuk optrad. De huid binnen 
in het oor zwol op zodat het afvloeie n 
van oorsmeer bemoeilijkt werd. Een be
smetting met oorworm werd uitgesloten. 
Daarentegen was er in het oor ee n don
kere , vettige en ranzig rieke nde a fschei
ding waar te neme n  die kon wijzen op 
een schimmelinfectie door Malasse zia. 
De ze Malassezia zij n aanwe zig in de 
huid flora van de hond en worden pas 
ziekteverwekkend wanneer deze huid
flora verstoort wordt. 
Om Maya niet e nkel op het moment zelf 
verlichting te geven maar haar eveneens 
van haar oorprobleem af te helpe n moet 
men het milieu i n  het oor stabilizeren: 
het immuunsysteem en de stofwisseling 
worden ondersteund. Tege n de 'Malas
sezien' druppelde ik ee n natuurlijk mid
del in haar oren. Om de overgebleven 
Malasse zia gee n mogelijkheid te bieden 
zich zelf te vermenigvuldigen en om het 
milieu in het oor naar de positieve zijde 
te laten overhevelen maakte ik gebruik 
van EM (Microferm) oordruppels om 
al zo het oor dagelijks te reinigen. 
Tegelijkertijd werd Maya lang zaam op 
versvoer overgeschakeld om de basis van 
een langdurige ge zondheid te bekomen. 
Eén keer per dag kreeg zij EM samen 
met haar voer. 
Reeds na e nkele dagen gi ng het met 
Maya beter. Sindsdien krijgt zij dagelijks 
EM over haar voer. Oorontstekingen of 
andere ziektes zijn niet meer opgetreden. 
Voor een regelmatige reiniging e n  ver
zorging van de oren worde n de EM oor
druppels toegepast. 
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Anouk in juli: constante jeuk met veel krabben en 

bijten op alle mogelijke bereikbare plaatsen van haar 

lichaam. De huid had op vele plaatsen een leerachtige 

structuur waarop geen vacht meer groeide. 

Zware stofwisselings

problemen met 

allergische huidreactie 

In juli kwam de tweejarige Ridgeback 
teef Anouk met enorme huidproblemen, 
sterke jeuk, ontstoke n oren en steeds 
wederkerende verteringsprobleme n op 
consult. De hond zag er zwak uit en had 
niet die vitaliteit die een tweejarige hond 
normal vertoont. 
De eigenaar somde de verschillende be
handelingen op: antibiotica, ontworming, 
mijtbehandeling, desensibiliser ing, diver
se therapieën met voeders en cortisone. 
De behandelinge n gave n e nkel resultaat 
op korte termijn. Op lange termijn ver
slechterde de ho nd echter. 
Vooral in rustperiodes en 's nachts be
gon de hond waanzinnig te krabben en · 

beet zich op alle mogelijke bereikbare 
plaatsen van haar lichaam. De eigenaar 
moest haar zelfs voor lange tijd vast
houden om de ze toestand te onderbre
ke n. De huid had op vele plaatsen een 
leerachtige structuur waarop geen vacht 
meer groeide. 
Tengevolge van de langdurige behan
delingen met medicatie besloot ik eerst 
om met een zachte ontgifting van het 
lichaam te starte n. De cortisone werd 
la ng zaam afgebouwd. De voortdure n
de jeuk kon homeopatisch goed onder 
co ntrole gehouden worde n. Daar men 
bij A nouk niet meer kon vaststellen op 
welke produkten/stoffe n zij allergisch 
reageert en welke zij wel verdraagt zijn 
wij tegelijkertijd begonnen met het toe
dienen van EM.Daar de eigenaar moei
lijkheden had om op versvoer over te 
schakelen, kreeg Anouk een hoge kwa
liteit kant-en-klare voeding toegediend. 
Om haar tekort aan natuurlijke micro-or
ganismen te overbruggen en tegelijkertijd 
haar sterk afgezwakte darmflora op te 
krikken kreeg zij dagelijk EM toegediend. 
Naar aanleiding van deze zachte ont
gifting verslechterde de situatie in eer-

EM Journaal 13 - december 2014 

In het bijzonder waren de staart en de oren van 

Anouk schilferige, gezwollen en soms bloedige 

bekrast. 

ste i nsta ntie. De eige naar masseerde 
Anouk's lichaam twee keer per dag met 
vochtige uitgewronge n washandjes ge
drenkt i n  water waaraan EM werd toe
gevoegd (verhouding 1:5). Oordruppels 
werden i nge zet om het milieu in de oren 
te ondersteune n. Haar ma nd en kleed 
alsook de auto werden met EM beha n
deld. EM-keramiekpijpjes werden in haar 
drinkwater gelegd. De eigenaar vertelde 
me dat het gedrag van A nouk redelijk 
snel veranderde. 
Te ngevolge van de sterke jeuk e n  open 
huid liet Anouk zich moeilijk behandelen 
of aa nraken. De massages echter met 
het washandje en EM liet zij na 3 dagen 
zonder problemen toe en keek er naar 
uit in de daaropvolgende dagen. 
Na twee weke n van behandeling met EM 
werd de vitaliteit van Anouk beter. Het 
dwangmatig krabben verminderde en in 
september was er geen sprake meer van. 
Het huidbeeld normaliseerde zich. Eind 
september vertoonde er zich veranderin
gen van de lederachtige huid op oren, 
staart en binnenbeen. 
De begeleidende homeopathie kon wor-

Anouk in oktober: de vacht is nog steeds enigszins 

schetsmatig, al kan er overal een lichte pluis worden 

gezien. Zelfs de leerachtige huid van de oren is weer 

glad geworden. 

den stopge zet. Anouk ge niet sinds no
vember van een mooie vacht en een goe
de gezondheid. De dagelijkse toevoeging 
van EM met het voer werd verder gezet. 

Onrust, vacht verlies en 

eczeem aan hals en rug 

In september werd mij de vijfjarige 
oudduitse langharige duitse herder reu 
Siggi voorgesteld. 
Rede n van co nsult: sinds 3 jaar ee n 
steeds wederkerende eczeem aan de hals 
en rug , jeuk en daardoor onrustig , slecht 
en dunne vacht zonder ondervacht e n  
steeds wederkerende oorontstekingen. 
Siggi is het gewoon om 's nachts buiten 
in ee n hondenren met hok te slapen. 
Te ngevolge van de dunne vacht moest 
hij echter binnenshuis genome n wor
de n. Hij werd door de dierenarts met 
cortiso ne beha ndeld. Hierdoor kwam 
er kortstondig een verbetering maar na 
stop zetting van de beha ndeling traden 
dezelfde huidproblemen weer op. Siggi's 
huid zag er melig uit met schilfers e n  
korsten van 2 à 3 c m  groot. D e  Chinese 

INZET> Siggi in september: op nek en rug heeft hij schurftig en deels inflammatoire eczeem. Zijn vacht is zeer 

dun en saai, de huid ziet er schilferig uit. 

Siggi in november: de vacht krijgt terug langzaam zijn natuurlijke glans. Siggi is weer veel krachtiger en zijn 

rusteloosheid verdwijnt. 

E.MJ1ejg iu m." 



DOSSIER EM gebruik bij dieren 
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De Welsh Pony dekhengst, ruim eenjaarna de start van de behandeling met EM-a. 

diagnose gaf een storing op de lever en 
galblaas meridiaan. 
De eigenaar gaf een homeopatisch mid
del om de jeuk wat te minderen. De 
vacht en zeker de zwaar aangetastte de
len werden dagelijk met EM vernevelt. 
Het dieet werd glutenvrij. 

Na een proeftijd en in een periode van 7 
weken kreeg Siggi het vloeibare PetCare 
voedingssupplement over zijn voer om 
de darmflora te stabiliseren. Siggi kreeg 
eveneens twee keer in 14 dagen een ac
cupunctuur behandeling. 
Na 10 dagen verloor Siggi afgestorven 

huidpartikelen en de huid vertoonde 
schubben. De rode huid en het onrustig 
zijn namen af. Na 4 weken ging de huid 
zich herstellen. De vacht en haren gingen 
enkele dagen later zelfs terug groeien en 
de huid is schubvrij. 
Zes weken na het eerste consult meldde 
de eigenaar dat de hond beter presteerde 
en zich na de jacht veel beter herstelde. 
Siggi vertoonde daarvoor kreupelheid en 
dagenlange vermoeidheid. 
In januari meldde de eigenaar eveneens 
dat de agressiviteit naar andere reuen 
verminderd was, wat terug te koppelen 
is aan zijn goede algemene gezondheids
toestand .In april heeft Siggi een mooie 
dichte glanzende vacht en vertoont geen 
huidproblemen meer. 
Het vloeibare voedingssupplement krijgt 
hij nog steeds dagelijks toegedient. 

EM VOOR PONY MET 
I<AUWPROBLEMEN 

l 4t) �ij De Landbouwer, Michael 
Epp (Dmtsland), gebrmkt 

sedert 3 jaar EM op zijn bedrijf en ook in 
het huishouden. Hij is bijzonder tevreden 
en zou EM niet meer kunnen missen. 

Zijn oude ponyhengst 

Zijn 24 jarige Welsh Pony dekhengst 
heeft veel baat gehad met EM. Doordat 
zijn tanden maar heel langzaam meer 
groeiden, waren bij hem de kauwvlak
ken van de kiezen sterk afgesleten zodat 
deze lager liggen dan het tandvlees. Met 
dit gebit was het voor de pony sinds de 
herfst niet meer mogelijk om hooi en an
der ruwvoer te eten. Het dier vermagerde 
snel, en we zochten naar een mogelijk
heid om hem op een goede manier te 
kunnen voeden. Na enkele voer-experi
menten besloten we om het dier hooi
pellets en mineraalvoer te geven. In het 
begin gaven we er nog een beetje olie bij 
totdat hij weer terug op zijn gewicht was. 
De hooipellets bestaan uit gehakseld 
hooi dat tot grote pellets wordt geperst. 
Ze bezitten een hoog gehalte aan ruwe 
stof en staan het <lichts bij wat een goed 
paardenvoer zou moeten zijn, wanneer 
er geen hooi meer kan worden gegeten. 
De pony eet deze pellets graag en kan 
met de snijtanden de pellets fijn snijden 
zodat hij uiteindelijk het fijnere voeder 
tot zich kan nemen. 
Niettegenstaande deze voedetwisseling 
zag de pony er niet zo goed uit. De 
uitstraling ontbrak en hij kwam slecht 
door de vachtwisseling. Het vroegere 
zo temperamentvolle dier zag er moe 
en oud uit. Zijn mest rook ook sterk 
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onaangenaam. Sinds oktober krijgt de 
pony dagelijks 20 ml EM-a, die over de 
hooipellets wordt verdeeld. Al na enkele 
dagen EM-a toediening was er een dui
delijke gewichtstoename. Na rv-.·ee weken 
stelden we bang vast dat de pony te veel 
in gewicht was toegenomen en het rant -
soen werd verminderd met 1/3 en zelfs 

meer bij het verdere verloop. Vandaag 
krijgt de hengst slechts nog 1 kg hooipel
lets, dat is 1/6 van zijn oorspronkelijke 
geworden rantsoen. Bovendien is hij zeer 
alert geworden en heeft weer interesse 
in alles wat er in zijn omgeving gebeurt. 
Ook de onaangename geur in de stal is 
verdwenen. 
Door de inzet van EM-a is het voerpro
bleem opgelost en hopen we dat de 
hengst nog lang zo gezond mag blijven. 

DOODZIEKE PONY 
GERED MET EM 

1 �IJ� i'j EM-journaal: Nena, jij 

-- •• -- bent sedert lang een en

thousiaste EM-gebruikster. Heb jij ook al 

bijzondere ervaringen opgedaan? 
Nena: Ik heb eens een voorval gehad 
met EM, dat was een wonder. Wij heb
ben twee pony's aan de Noordzee. Op 
een dag belt mijn vriend Olaf, werkzaam 
op de manege, me op. Hij vertelde me 
dat het met één van de pony's zo slecht 
was, dat we hem waarschijnlijk moesten 
laten inslapen. Wacht even, zei ik, ik kom 
dadelijk tot bij jullie. En daar stond de 
pony op de weide, compleet apathisch 
en blind. Hij was echt één hoopje ellen
de. Toen kwam de dierenarts, die uitein
delijk geen diagnose kon stellen. Eerder 
had de pony al alle mogelijke antibiotica 
gekregen. Ik vertelde de dierenarts dat ik 
het graag vanaf nu zelf zou overnemen 
en dat hij niet meteen meer hoefde terug 
te komen. 
Ik had een spuit bij die ik met 20 ml 
EM- 1 vulde en direct in de mond van 
de pony toediende. Dan nam ik EM-X 
en heb dit in de ogen van de pony ge
druppeld (dat doe ik trouwens vaak bij 
mezelf). Zo ben ik begonnen. Dan ben ik 
met grote bidons EM- 1 op de weide ge
gaan en heb de pony volledig besproeid. 
Na een paar uur kon hij al een klein 
stukje appel eten. De mensen lachten na
tuurlijk met mij, toen ik met mijn sproei
flessen aankwam, maar zij kenden niets 
omtrent EM. Ik reed, zoals een veearts, 
met een jeep tot aan de weide, deed de 
achterklep omlaag en laadde het nodige 
materiaal uit, alsook lekker vers fruit en 
water uit de St. Leonhard bron. Dat heeft 
de pony opgedronken alsof hij helemaal 
uitgedroogd was. 
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Tweemaal per dag gaf ik hem 20 ml pure 
EM- 1 in de mond en daarbij werd het 
ganse dier overvloedig besproeid, zodat 
ook andere paarden hiervan konden ge
nieten en natuurlijk ook de weide zelf. 
Het was een echte EM-party! Enkele uren 
na het toedienen van EM begon de pony 
beter te bewegen. Ik heb Olaf erbij ge
haald zodat hij dit zelf kon aanschouwen. 
Hij en nog andere mensen van de mane
ge waren echter niet echt overtuigd: Het 
ging van dag tot dag beter met de pony: 
hij kreeg weer kracht, was minder stijf en 
bewoog weer zijn hoofd. De koorts ging 
naar beneden en je kon het duidelijk aan 
hem zien dat hij vooruitgang maakte. Al 
na 3 à 4 dagen was hij weer helemaal 
de ouden maar zijn zicht was nog niet 
optimaal. 

EM-journaal: Maar kon hij uiteindelijk 

dan toch weer zien? 

Nena: Hij kon weer een beetje zien. De 
dierenarts zei dat het niet meer goed zou 
komen. De ogen zagen helemaal wit. 
De dierenarts ging ervan uit dat, zelfs 
indien de pony weer op de been was, 
hij niets meer zou kunnen zien. Ik heb 
hem echter maar laten praten en heb zelf 
iedere dag de evolutie kunnen waarne
men. Uur na uur ging het beter met de 
pony. Dat heeft me echt blij gemaakt. 
Na één week kon hij weer zien en is hij 
vandaag weer helemaal fit. Zijn zicht is 
zelfs als voorheen. Dat heeft zeker met 
EM te maken. Wat de oorzaak ook was, 
hij heeft ervan genoten dat ik zo goed 
voor hem gezorgd heb. Maar dat is nor
maal, een goede arts is ook bekommerd. 

EM-journaal: En wat zeiden de ande

ren? 

Ik had een spuit bij 

die ik met 20 ml EM-1 

vulde en direct in de 

mond van de pony 

toediende. Dan nam 

ik EM-X Gold en heb 

dit in de ogen van de 

pony gedruppeld 

Nena: Toen het steeds beter werd, kwa
men er enkele meisjes die daar paardre
den met de opmerking: maar deze pony 
zou men toch laten inslapen? Ze waren 
echt verbaasd. En voor Olaf was het dui
delijk dat EM werkt. Hij heeft het uitein
delijk zelf gezien en stond er totaal voor 
open. Ik heb hem en de anderen verteld 
wat ik weet over EM. Het deed de ronde, 
dat deze genezing een soort wonder was. 
In ieder geval heb ik het gevoel dat het 
enthousiasme wat afgenomen is. In het 
begin hebben ze steeds de stallen ver
neveld met EM, maar ik weet niet of het 
nu nog steeds gedaan wordt. 

EM-journaal: Een mooie ervaring. Hoe 

is het in het beroepsleven, zijn er ook col

lega's muzikanten die interesse hebben 

voor EM? 

Nena: Ik wil absoluut niet de missionaris 
gaan uithangen. Wanneer de gelegen
heid zich voordoet, vertel ik graag mijn 
EM-verhaal. Wanneer iemand ervoor 

Nena's pony, die ingeslapen had moeten worden, is vandaag springlevend en kerngezond. 
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Mauke in verschillende stadia van het genezingsproces, behandeld met EM. 

open staat, kan men al dieper op de 
materie ingaan. Voor mij is het voldoen
de om zelf het goede voorbeeld te geven 
en hiermee anderen warm te maken. Ik 
mag stellen dat mensen uit mijn direc
te omgeving, zoals familie en vrienden, 
overtuigd zijn. 

Het interview werd afgenomen door Pit 
Mau. Nena op internet: www.nena.de 

MOK - STIMULEREN VAN 
HET ZELFREINIGEND 
VERMOGEN MET 
BEHULP VAN EM 

1 qiJi\ •Jij Vele paardeneigenaars 
LL) denken dat mok een 

soort van eczeemachtige huidziekte is. 

Puisten, korsten en soms bloedige plaat
sen zijn de symptomen. Meestal begint 
dit verschijnsel aan de achterbenen. 

Over de oorsprong van mok zijn er vele 
theoriën mogelijk. In vele gevallen wordt 
de ziekte toegewezen ten gevolge van 
een gebrek aan hygiëne zowel naar het 
paard toe als naar het stalgebeuren. 
Paardeneigenaren worden hier echter ten 
onrechte beschuldigd. Niet alle paarden 
hebben last van mok waardoor we kun
nen stellen dat dit een individueel gege
ven is. Verschillende behandelingsme
thoden worden voorgesteld maar deze 
zullen enkel de symptomen van mok 
zoals kloven, schurft, puisten verhelpen. 
Het is zeker een belangrijke punt om 
de getro ffen plaats te reinigen om alzo 

EM Equus 

Behandeling van langdurige ziekte met EM inwendig 

en uitwendig is succesvol. 

verdere verspreiding van schimmels· en 
bacteriën te verhinderen. Echter is hier
mee de eigenlijke oorzaak niet opgelost. 
Zoals eerder vermeld zijn niet alle paar
den in éénzelfde stal tegelijkertijd getrof
fen, niettegenstaande dat alle paarden op 
dezelfde manier verzorgd worden moet 
er ergens een onbalans bestaan bij de 
getroffen dieren. De huid speelt, zoals 
bij de mens, een grote rol in het ontgif
ten van het lichaam en reageert eerder 
onmiddelijk op een onevenwicht in het 
lichaam. De trigger voor deze disbalans 
kan van verschillende aard zijn. 
De uitscheidings- of ontgiftingsorganen 
van een paard moeten voortdurend 
omgaan met giftige stoffen, deels van 
buitenaf aangebracht, deels gifstoffen 
ontstaan tijdens de stofwisseling. Niet 

[.ffective (V icro-organisms - It's all about balance 
•Marleen Huysmans • +32 2 306 35 58 • +32 477 17 31 35 • em.equus@gmail.com • www.em-equus.be • 

• BTW BE 0878.807.726 • BIC KREDBEBB • IBAN: BE60 7340 1704 9070 • 

EM journaal 13 - december 2014 

enkel milieugifstoffen maar ook medi
catie zoals bv. antibiotica kunnen leiden 
tot nier- en leverbeschadiging, twee be
langrijke organen die een belangrijke bij
drage leveren bij het ontgiften. Ook zeer 
hoge proteïne gehaltes in het voer alsook 
het toedienen van een onevenwichtig 
mineraal en vitamine preparaat kunnen 
belastend zijn. Eveneens te vernoemen 
zijn de ammoniakgeuren en mycotoxines 
aanwezig in stallucht. Deze gifstoffen 
worden tijdens het inademen opgeno
men en de aanwezige gifstoffen worden 
d.m.v. de stofwisseling via de nieren uit
gescheiden. De lever wordt door deze 
gifstoffen eveneens belast. 
Voedselintoleranties en opname van 
giftige planten zoals bv. Sintjacobskruis
kruid kan men hier ook nog bijrekenen. 
Ontstaat er een onbalans in de ontgif
tingsorganen, die in principe op regelma
tige basis nieren, lever, darmen en lon
gen ontgiften, zal het lichaam verzoeken 
deze gifstoffen op een andere manier te 
elimineren, namelijk via de huid. 
De druk op de huid stijgt en een reactie 
onder vorm van mok of een andere hui
dirritatie kan zich manifesteren. 
De uitscheiding van de geaccumuleer
de gifstoffen beschadigt het gevoelige 
huidweefsel. Bacteriën, schimmels die 
zich standaard in het stalbed en op de 
huid van het paard bevinden, hebben 
een toegangspoort gevonden. 
Het immuunsysteem van het paard is 
door de gestoorde stofwisseling in on
evenwicht zodat het paard zich niet 
meer, tegen deze in principe ongevaar
lijke aanvallen van buitenaf, weren kan. 
Bij het paard, alsook bij de mens, bevind 
het grootste deel aan immuunsysteem 
sturende cellen zich in het darmslijmvlies. 
Daar het lichaam zich eveneens via de 
darm ontgift, is de verzwakking van het 
immuunsysteem, tengevolge van overbe
lasting van de uitscheidingsorganen, een 
logisch gevolg. Hieruit kan men a fleiden 
dat de behandeling van mok enkel be
komen kan worden door sanering van 
binnenuit. De acute mok kan men d.m.v. 
een salicylzalf (in de apotheek laten be
reiden) verzacht worden. De lichte desin
fecterende werking voorkomt het gevaar 
van secundaire infecties. De verdere be
handeling van mok vereist een verster
king van het immuunsysteem alsook een 
regeneratie van de uitscheidingsorganen. 
Door de toevoeging van EM in het voer 
is een optimaal voedingssupplement 
voorhanden en kan de paardeneigenaar 
de milieugerelateerde gifstoffen minima
liseren. Een gezonde huid is het gevolg 
van een goede darmflora. Bij een reeds 
langere bestaande mok of eerder mok 
van chronische aard kan men best een 
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therapeut inschakelen. Deze therapeut 
kan bv. d.m.v. bioresonantie kijken welke 
organen het meest in onbalans zijn. 
Deze organen worden eerst onder han
den genomen en naast de bioresonantie 
therapie kunnen ook andere therapievor
men ingeschakeld worden. 
Doel van de behandeling is het stabi
liseren van de stofwisseling en in de 
meeste gevallen is een ontgifting van het 
lichaam noodzakelijk. Door prikkeling 
van het zelfherstellend vermogen van 
het lichaam wordt het immuunsysteem 
versterkt. Paardeneigenaren kunnen ook 
in de directe omgeving van het paard 
voor verbetering zorgen. In het huidige 
stalbeleid vind men dikwijls nog onge
zonde accumulatie van ammoniak in het 
stalbed. De opstijgende ammoniakdam
pen worden door het paard ingeademd 
en kunnen o.a. ademhalingsproblemen 
veroorzaken. Ook het directe contact kan 
irritatie veroorzaken. 
Door het regelmatig vernevelen van EM 
in de stal en het gebruik van Vulkamin* 
zullen deze ammioniakgeuren drastisch 
verminderen. Eveneens houd het de 
groei van schimmels en de daarbij be
horende mycotoxines onder controle. 
Gebruikt men hiervoor een eenvoudig in 
de handel te verkrijgen rugsproeisysteem 
is deze handeling in een mum van tijd 
verricht. Met deze eenvoudige en niet al 
té dure maatregelen kan je zo de directe 
leefomgeving van het paard duidelijk 
verbeteren. 
(noot van de vertaler: Vulkamin neutra

liseert onmiddellijk ammoniak.) 

Telkens verwijderen wij zoveel planten. 

EM IN DE 
AQUARIUMVERZORGING 

l!i �t Wij hebben al jaren een aqua-
num. Voordat WIJ EM leerden 

kennen, hadden wij veel problemen met 
algengroei, schimmelziekten bij de vis
sen en een slechte plantengroei. Sedert 
een tweetal jaren verzorgen wij ons 
aquarium enkel nog met EM. 
Sindsdien groeien er geen algen meer, 
zijn de vissen gezond en woekeren de 
waterplanten dat het een lust is. 
Om de drie à vier maanden reinigen wij 
het aquarium. Het water kleurt bruin
achtig door er EM aan toe te voegen. 
Na ten hoogste twaalf uur is het echter 
weer glashelder. 
Als toegift hebben wij 500gr keramiek-

Boven: ons oerwoud aan waterplanten in het aquarium vóór de reiniging. 

Onder: het aquarium na de poetsbeurt; de bruinachtige kleur komt van de toegift van EM. 
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DOSSIER EM gebruik bij dieren 
��cT 

Harald Schuka verneveld met een EM-a oplossing één-tot tweemaal per week de duiventil. 

• 
Voor een duif zijn 

slechts enkele 

druppels Em-a 

of Microferm 

per dag in het 

drinkwater nodig. 

• l;_IYIB�iumo" 

pijpjes over het k iezelz and verdeeld. 
Bij elke rein i gin gsbeurt ver van gen 
w ij een 50 à 70 liter w ater door ver s  
kr aantje sw ater en doen e r  c a. 200 ml 
EM bij. 

POSTDUIVEN SALMONELLA 
EN MEDICAMENT VRIJ 
Ütîêl � 1 Po stdui ven z ijn een 
_ ___ uitnemend voor beeld 
van elegantie, snelheid , uitho ud ingsver
mogen en betrouwbaarheid. In kleine en 
grote zwermen vliegen ze pijl snel over 
de d aken. 

Situatie in het Ruhrgebied 

{Duitsland) 

In de n a-oorlogse jaren was het fokken 
van duiven de popul air ste hobby in het 
Ruhrge bied. Er waren ongeveer 100.000 
liefhebber s, nu nog slechts de hel ft. Toch 
is het aantal duiven, ongeveer 5 m iljoen , 
bijn a niet ver anderd. Kweker s houden 
vandaag meer duiven dan vroeger. 
Duiven werden en worden niet altijd on
der ide ale om stand igheden gekweekt. 
Dikwijl s is de duiventil te ben auwd ; er 
is te weinig vent ilatie en er wordt te wei
n ig gemest. Niet alleen de gassen van 
de uitwerp selen, maar ook het stof van 
de veren bezorgen de dieren veel last, 
voor al in de zomer, wanneer het onder 
de daken, waar de duiventil zich dikwijl s 
bevindt , heet en droog wordt. 

Gevaar voor ziektekiemen 

Bijzonder bedreigend z ijn de z iektekie
men , die op deze plaatsen snel k unnen 
uitbreiden. Ze kunnen van l ange tochten 
tezamen met andere d ieren en van de 
l ange terugvl uchten meegebr acht zijn. 
Op de eer ste plaat s  st aat de infectie met 
salmonella bacteriën. 
Het gaat niet alleen om de ge zondheid 
van de eigen duiven , maar door het hoge 
besmettingsgevaar, vree st men ook voor 
andere dieren , zoals fokgevogelte en niet 
in het minst voor de men s, d ie ook met 
deze bacterie besmet k an worden. Om dit 
specifiek probleem te bestr ijden zijn er 
twee mogelijkheden. Uit voorzorg kun
nen duiven reeds onmiddellijk na de ge
boorte ingeënt worden. Dit is heel zw aar 
voor de b aby-duif en vr aagt zijn volledi
ge kr acht. Is een duiventil toch besmet 
ger aakt, dan moet men ze massaal met 
antibiotica beh andelen: een zeer zw are 
belastin g  voor de dieren en de kweker. 

De ontdekking van EM 

H ar ald Schuka uit Minden in Westf alen 
i s  duivenkweker sinds zijn kinderj aren. 
Zijn 200 duiven kweekt hij in een vrij
st aand gebouw in zijn tuin. Ook hij kent 

Het drinkwater met EM-A ofMicroferm. Enkele EM

keramiekjes houden het water langer vers. 
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de problemen en de angsten voor sal
monella- infectie. Reeds lan g  was h ij op 
zoek n aar oplo ssin gen. In 2006 hoorde 
h ij voor het eer st van EM. Gef ascineerd 
informeerde h ij zich verder en leerde 
algauw de nabur ige EM-adviseur Helmut 
Kokemoor kennen. Toen het voor hem 
duidelijk was dat EM op vele vl akken 
nuttig zou zijn, overlegde h ij eerst hoe h ij 
het bij zijn dieren zou kunnen gebruiken 
om h un gezondheid te onder steunen en 
ze te beschermen tegen ziekten. 

Praktische toepassingen 

Hij begon met EM-a of Microferm in het 
dr ink water te geven. Voor een duif zijn 
slecht s enkele druppels per d ag nod ig. 
In de winter, w anneer het gevaar bestaat 
d at het drinkwater bevriest, geeft h ij ze 
EM-a over het voer. 
Eén - of tweemaal per week laat hij dieren 
baden in EM-w ater (50 tot 100 ml per 10 
liter w ater) wat de duiven leuk vinden. 
Drie- tot viermaal per jaar wordt de hele 
duivenstal met een EM- a oplossing uitge
wassen en één- tot tweemaal per week 
met een EM-a oplossing verneveld . 

Resultaat 

Door deze behandel ingen hebben zijn 
duiven: 

• Een wondermooie pluimage, proper 
en zijdez acht. 

• Een gezonde darmflor a, w at de 
er varen kweker aan de toestand van 
de uitwerpselen kan merken. 

• Geen salmonellabesmetting meer 
geh ad. 

• Ook geen problemen met 
colibacteriën in het voorjaar .  

• Ze zijn volledig medicamentvrij ;  
be strijd ing van p arasieten is enkel 
nog in uitzonderin gsgevallen nodig. 

• Zijn duiven zijn ronduit fit en ge
zond ; d at wordt ook bevestigd door 
het hoge bevr uchtingspercentage 
van de eieren. 

Lang prestatievermogen 

Het doel van de kwekers is niet enkel het 
houden van gezonde en schone duiven, 
maar ook h un inzet in vliegwedstrijden. 
H ar ald Sch uka heeft meerdere jaren deze 
sport uitge steld , m aar hij is in het voor
j aar 20 10 opnieuw begonnen met duiven 
naar wed strijden te st uren. De eerste re
sultaten w aren zeer bevredigend. Zijn 
duiven h adden meer uithoudingskr acht. 
Terw ijl het vermogen om te presteren 
normaal gezien slechts dr ie jaar d uurt, 
zijn z ijn duiven ook in het vierde en vijf
de j aar nog concurrent iebe stendig. 
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Hans Wittwer kweekt al een halve eeuw exotische vogels, konijnen en alpaca's. De laatste jaren dankzij de 

inzet van EM behulp van EM. 

Slot 

Dankzij de ontdekking van EM heeft H a
r ald Schuka zijn doel bereikt, nl.: duiven 
fokken zonder medicatie. N u  k an h ij op 
een ontsp annen manier, zonder zorgen 
voo r  ziektes of gezondheidsp roblemen, 
zijn dagelijk se bezigheid met plezier ver
derzetten. 

EM IN DE KWEEK VAN SIER
EN EXOTISCHE VOGELS 

ÜtÎij�I EM Journaal: Dag 

_ __ _ _ meneer Wittwer. Toen 

u nog naar school ging kweekte u al ko

nijnen, sier- en uitheemse vogels, zodat 

u een vijftigjarige ervaring hebt. Op ten

toonstellingen hebt u reeds verschillende 

eerste prijzen gewonnen. Toch bent u nog 

maar een drietal jaren met de EM-tech

nologie aan het werk. Hoe bent u ermee 

in contact gekomen? 

Hans Wittwer: Dat kwam door een ar

t ikel in het vogeltijd schr ift "Gefederter 
Freund ". Daarin st aat hoe EM met succes 
ingezet wordt bij het gezond houden van 
de kweekvo gels. 
Bovend ien zouden de kooien op die 
m anier gem akkelijker te reinigen zijn , 
de d ieren zouden een mooier verenp ak 
krijgen, enz. 
Ik ging er alt ijd al van uit d at er een n a
tuurl ijk middel moest bestaan d at de ge
zondheid van dieren positief beïnvloedt. 

�M6�ium.o" 



DOSSIER EM gebruik bij dieren 
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Eve ntueel zou de EM-te chnolog ie d at 
langgezochte iets zijn. 

EM Journaal: Hoe past u de EM-techno

logie bij uw vogels toe? 

H.W.: Ik heb over de dr iehonderd dier
en exot is che vogels voor de kweek. Daar 
z ij n  zeer w aardevolle exe mpl are n  bij. 
V andaar d at ik nogal voorzicht ig begon. 
Enkele vogels hadden steeds maar last 
v an diarree. Ik had dagelijks EM in een 
verdunning v an 1: 10 in water over het 
voer ges proeid. In elf tot veertien dagen 
w as er al betering te merken. D at resul
taat gaf mij moed en ik begon wekelijks 
ook in de kooien EM te verstuiven in een 
verdunning v an 1:20 in water. In het be
gin vlucht te n  de vogels weg. Inmiddels 
genieten zij v an zo 'n verstuivingsbeurt 
met EM. Ik meng ook ca. 5% Profer m 
in het totaalvoer, wat de vogels e rg o p  
prijs stellen. 
EM Journaal: Wat heeft de EM-techno

logie bij uw vogels opgeleverd? 

H.W. :  Mijn diere n  zij n  kernge zo nd. De 

• �.MI��iUmo .. 

verlies cijfers w aren altijd al zee r l aag ,  
maar sedert de i nzet v an EM zij n  ze nog 
verbeterd. De dieren hebben een prachti
ge pluimage, en vlooien of luize n  kome n  
niet mee r  voor. Daardoor moet ik geen 
insecticiden meer gebrniken. Bij één v an 
mijn vogels genas een e tterend oog i n  
één week tijd volledig door het met EM 
te betten. Recent verstuif ik ook EM in 
de bezoekersrnimten om een buffe rzone 

te s cheppen tussen hen e n  mijn vogels ; 
zo moet ik geen desinfe ctiesas voor zien. 

EM Journaal: U bent ook een succesvolle 

konijnenkweker. Hoe zet u daar Ei\1 in? 

H.W.: Hier geb ruik ik EM eigenl ijk ook 
ove ral . Het voeder vermeng ik met 5% 
P roferm, besproei het zoals bij de vogels 
elke dag e n  verstuif EM in de stallen. De 
konijnen hebben niets l iever dan om met 
EM besproeid te worden. Na iedere beurt 
likken zij het s proeisel telkens v an hun 
pels af. In de drankflessen heb ik een 
ker amiek pijpje gedaan om het water te 
e nergetisere n. 

EM Journaal: Had de inzet van EM ook 

zoveel resultaat als bij de vogels? 

H.W.: Ik denk d at de konijne n  ook heel 
e rg houden v an EM. Sedert ik het mid
del gebrnik heeft geen enkel konij n nog 
een i ndigestie geh ad, ook niet wanneer 
de d ieren tijdens of na een tentoons tel
ling aan een ander s talk limaat moesten 
wennen. Ontworme n moest ik ook niet 
meer. Mijn die re n  z ij n  ui terst levendig , 
zij stralen ee n topvor m uit en v allen o p  
door hun diepzw art glanzende pels. 

EM Journaal: U houdt ook alpaca 's. 

Wordt bij hen ook EM ingezet? 

H.W.: V anzelfsprekend '  Overal gebruik 
ik EM De alpaca's kr ijgen 60- 80 g P ro
ferm pe r d ag bij het aanv ulle nd voer 
ge me ngd. Het kr ach tvoe r wordt ook 
elke dag besproe id. Sedertdien komen 
bij regelmatige controles geen worme
neitjes meer voor. In de zomer spuit ik 
de stal wekelijks uit met EM in een ver
dunning van 1 :20 met w ater. D at damt 
de aanwezighe id v an vliegen in. EM is 
mij n  d agelijkse g ids gewo rde n, bij de 
dieren en ook in huis. Ik sta voor 100% 1 
ach te r de EM-te chnologie. Haast geen 
enkele konijnen- of vogelkweker verlaat 
mijn bedr ijf zonder ee n fles EM-1. De 
EM-tech nologie sch ijnt daadwerkelijk het 
reeds lang gezochte natuurlijke middel 
te zij n. 

EM Journaal: Wij danken u voor dit in

teressante interview en wensen u verder 

veel vreugde en succes toe met uw dieren. 
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