
কৃিষ, পিরেবশ, sাs সহ িবjােনর নানািবধ শাখায় সা য়ীমূেল  ছানেকা ছানিগo (Sanko 
Sangyo) বhমূখী পশাগত সহায়তা o পরামশ িদেয় থােক। আমােদর ছাiaন ieম 
টকেনালজী (Saion EM Technology) eর sাগান হেc সহাবsান eবং মান-সmn 
তেথ র িভিtেত িনি ত, সহজলভ , সা য়ী eবং টকসi সমাজ। ছানেকা ছানিগo 
oিকনাoয়া-জাপান eর মূল pিত ান যা িtশ বছর আেগ ieম টকেনালজী িভিtক 
গেবষনা eবং ব বসার সূtপাত কেরেছ। আিশর দশেকর pথম িদেক িরoিকoয়াছ 
িব িবদ ালেয়র aধ াপক টrেয়া িহগা uk pিত ােনর সােথ জিড়ত থেক ieম সামgী 
তরী কেরেছ। তখন থেক ছানেকা ছানিগo তার gাহকেদর জন  মানুষ eবং পিরেবেশর 
sাs  রkােথ টকসi eবং unতমােনর ieম সামgী তরী করেত pিতjাবd। 
 
ieম বলেত বুঝায় কাযকর aনুজীব যা িবিভn খাদ  সামgীেত uপিsত uপকারী eবং 
pাকৃিতকভােব pাp aনুজীেবর সংিম ণ। ieম eর uপকারী aনুজীবgেলা মূলত িতনিট 
গােtর হেয় থােক – ফেটািসেnিটক ব া kিরয়া, লিkক eিসড ব া kিরয়া eবং ঈs। 

ei aনুজীবgেলা  জব- যৗেগর সােথ িমি ত হেয় িবিভn uপকারী যৗগ যথা িভটািমন, 
জব eিসড, খিনজ eবং eিnaিkেডn তরী কের । 
 
ieম টকেনালজী aনূবর মািট, দূিষত পািন, কলকারখানার দূিষত বজ  iত ািদ 
পিরেশাধেণর মাধ েম পুি কর জব খাদ  তরীেত ভূিমকা রােখ। iহা মুরগী, গবািদ 
iত ািদ িবিভn খামােরর দূগn দূরীকর ণo সহায়তা কের।  
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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 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. 

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 
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