
 

، لى أساس التعایش والرخاء المشترك، عمجتمع مستدام" والمعتمدة على) EM (لى الكائنات الدقیقة الفعالةلدینا  تكنولوجیا المعتمدة ع.  تكلفة مناسبة لخدمات مھنیة في تخصصات متنوعة، واستشارات في مجال الزراعة والبیئة والصحة وغیرھا من العلومقدمت) Sanko Sangyo(سانكو سانغیو  شركة 

  ."عالیةالالجودة ومنخفضة الالتكلفة و، علومات النوعیة والسالمة والراحةوالم

  
  بدایة في) EM(ال انضم لتطویر المنتجات ریوكیو، جامعة  بTeruo (  )Higa  ھیقااستاذ تیرو. الكائنات الدقیقة الفعالةتقنیة  اسم منذ ثالثون عاما، والتي في حینھا لم یكتشف )EM(تقنیة ال  لتجاریة فيوالبحث واألعمال ا بدأت العمل الیابان ، والتي -سانكو سانغیو ھي الشركة األم في أوكیناوا 

  .عالیة الجودة لعمالئھا للمساھمة في حمایة الصحة البشریة والبیئیةومنة اآل إلنتاج الكائنات الدقیقة الفعالة ة المتفانیة والمخلصةھي الشركسانكو سانغیو فإن ، ومنذ ذلك الحین.  من القرن الماضيالثمانینات

 lactic (، بكتیریا حمض الالكتیك)photosynthetic bacteria(الضوئي التصنیع بكتیریا : أجناس رئیسة ھيالكائنات الدقیقة الفعالة على ثالثة تحتوي . ي األطعمةموجودة فالتي في الغالب تستخدم أو ، ووالموجودة في الطبیعةالكائنات الدقیقة أنواع مختلفة من   مزیج منھيالكائنات الحیة الدقیقة الفعالة 

acid bacteria(والخمائر ) yeast( . مع المواد العضویةعند خلطھاة والمعادن والمواد المضادة لألكسدة مفیدة مثل الفیتامینات واألحماض العضویاد موالكائنات الدقیقة الفعالة تفرز ھذه .  

النفایات كما تستطیع ھذه التقنیة معالجة . والدواجنوحظائر الخنازیر األلبان وفي أماكن تصنیع ، والمفتوحةلمغلقة  في األماكن ائحة الكریھة، الراةزالإ  باستخدام ھذه التقنیةیمكنو. إنتاج غذاء صحي وعضويوكذلك ، ھا إصالح التربة، المیاه الملوثة، النفایات الصناعیة والبلدیة یمكنالكائنات الحیة الدقیقة الفعالةتقنیة 

 ).Bioremedation (الخطرة

  
 .األخرى والعلوم الصحة و البیئة و الزراعة مجال في فعالة تكلفة وذات التخصصات متعددة واستشاریة مھنیة خدمات تقدم -سنجیو سانكو-

 ذات منخفضة بتكلفة ذلك وكل والراحة واألمان الصحیحة المعلومات ووجود التعایش و المشترك الرخاء أساس على مبني" الصحة دائم مجتمع"ھو شعارنا
  .عالیة جودة
 تلك وفي عامًا 30 منُذ -للتقنیة  EM– أعمال مجال في الشركة أبحاث بدء فیھ تم الذي المكان وھو بالیابان -ناوى أوكي- مدینة في الرئیسي - سنجو سانكو - مقر
  . بعد -للتقنیة EM– باسم التقنیة ھذه تسمیة یتم لم الفترة
 منتجات إلنتاج نفسھا -سنجو سنكو - وكرست خصصت الحین ذلك ومنذ -EM-منتجات لتطویر -ھیجا تارو– ریوكس جامعة أستاذ أنضم الثمانینات بدایة وفي
  .البیئة و اإلنسان حمایة في اھمةللمس لعمالئھا عالیة بجودًة آمنة

-EM- الغالب في وتكون طبیعي، بشكل تحدث التي المفیدة الدقیقة الحیة الكائنات مختلف من مزیج وھي – الفعالة الدقیقة الحیة الكائنات- لجملة اختصار 
  . فیھ تستخدم أو الطعام في موجودة

-EM- وھي الفعالة لدقیقةا الحیة الكائنات من رئیسیة أجناس ثالثة من تتكون:  
  .الضوئیة البكتیریا.1
   .الالكتیك حمض بكتیریا.2
  .الخمائر. 3

  .العضویة المواد مع تتصل عندما لألكسدة المضادة المواد و المعادن و العضویة األحماض و الفیتامینات مثل مفیدة مواد بإفراز تقوم الفعالة الدقیقة الكائنات ھذه
  

 إزالة وإمكانیة عضوي، صحي غذاء إنتاج وإمكانیة البلدیة، و الصناعیة والنفایات الملوثة، والمیاه خصبة، الغیر التربة الحإص -EM- تقنیة خالل من یمكن
  .السائلة و الخطرة للنفایات الحیوي اإلصالح وإمكانیة الحظائر، و الدواجن و األلبان ومعالجة المفتوحة، و المغلقة األماكن من الكریھة الروائح
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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) 
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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. 

Conference 

1984 

Organized by 

Sanko 

13th to 22nd  

Conference 

1996-2005 

Organized by 

EMRO but 

sponsored by 

Sanko 

Up to 12th 

Conference 

1995 

Organized 

by Sanko 

Sanko successfully continues Production and Marketing inland and overseas 

Sanko 

continues 

Organizing 

EM 

Conference 

28th this year 

Stopped 


