
   இயற்ைக விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரிகளின் 
பங்கு மிக முக்கியமானது.  தாவர மற்றும் 
விலங்குகளின் கழிவுகைள மண்ணிலுள்ள 
லட்சக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் ெசடி 
எடுத்துக்ெகாள்ளும் சத்தாக மாற்றி ேவருக்கு 
அளிக்கின்றன. இவ்வாறு இயற்ைகயின் 
தற்சார்பு சுழற்சி நைடெபறுகின்றது.

 விவசாயத்தில் ரசாயன பயன்பாட்டால் 
மண்ணில் உள்ள இயற்ைகயான 
உயிரினங்கள் ெபருமளவு அழிக்கப்பட்டு 
மண் வளமற்றதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது.  
ஆைகயால் நுண்ணுயிரிகைள மண்ணில் 
திரும்பச்ெசய்வது அவசியமாகிறது.

 இ.எம் (EM) என்பது தமிழில் திறன்மிகு நுண்ணுயிரிகள் 
என்று அைழக்கப்படுகின்றது. 1982 ஆம் ஆண்டு முைனவர் ேடேரா ஹிகா 
எனும் ஜப்பானிய விவசாயத்துைற ேபராசிரியர் இயற்ைகயான 
நுண்ணுயிரிகைள ெபருக்கமைடயச் ெசய்து, அது தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு 
மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது என்பைத கண்டுபிடித்தார். 
இதற்க்கு Effective Microorganisms (EM) (திறன்மிகு நுண்ணுயிரிகள்) என்று 
அவர் ெபயரிட்டார்.

 ேலக்ேடாேபசிலிஸ், ஈஸ்ட் மற்றும் ஒளிேசர்க்ைக பாக்டீரியா ஆகியைவ 
இவற்றிலுள்ள முக்கிய நுண்ணுயிரிகளாகும்.

 தற்ேபாது  உலகில்  130  நாடுகளிலும்   இந்தியாவில்   அைனத்து   மாநிலங்களிலும்  
இ.எம் ெதாழில்நுட்பம்  பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  இந்தியாவில்   ேமப்பில்  இ.எம்  என்ற   
ெபயரில் சந்ைதப்படுத்தப்படுகின்றது. 

 ேமப்பில் இ.எம் இந்தியாவில் விவசாயம், கால்நைட வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு, திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைம மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆகிய துைறயில் ெவற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்றது.
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இ.எம் (EM) - என்றால் என்ன?

இயற்ைக விவசாயத்தில் இ.எம் (EM.1) 
நுண்ணுயிர்களின் முக்கியத்துவம் 

https://wa.me/+918762520202
https://www.iorgo.in


இயற்ைக விவசாயத்திற்கு முற்றிலும் உகந்தது மற்றும் சிக்கனமானது.
உயிரிய உரமாக, கரிமப்ெபாருளின் (organic carbon) ெசயல்திறைன  
அதிகரிப்பதின் மூலம் மகசூல் கூடுகிறது.
தீங்கு  விைளவிக்கும்  நுண்ணுயிரிகைள  ஒடுக்கி,  நன்ைம  பயக்கும் 
நுண்ணுயிரிகைள  அதிகரித்து  மண்ணின்  நுண்ணுயிர்  சமநிைலைய 
பராமரிக்க  உதவுகிறது.
ெசடிகளுக்கு ேதைவயான சத்துக்கைள ேவர் எடுத்துக் ெகாள்ள 
நுண்ணுயிரிகள் ெபரும்பங்கு வகிக்கின்றன.
நீரின் ேதைவ குைறகிறது மற்றும் வறட்சிைய தாங்கும் சக்தியளிக்கிறது. 
பாசன நீர் மற்றும் இைலகள் ேமல் ெதளிப்பதால் நல்ல மகசூல் கிைடக்கிறது.  
பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் தரத்திைன அதிகரிக்கின்றது.

ேநாய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. 

விவசாயத்தில் ேமப்பிள் இ.எம் - 1 (Maple EM.1)

என்விரான்

பிைரேமா

இ.எம் மூலம் ெசறிவூட்டப்பட்ட
இயற்ைக உரம்

ேமலும் 
விபரங்களுக்கு :i - Orgo eco products, Salem 

Maple EM Distributor  -  ேமப்பில் இ.எம் ெமாத்த விற்பைனயாளர்

www.iorgo.iniOrgo

சிறந்த வளர்ச்சி ஊக்கி
(காய்கறி, ேதாட்டக்கைல 
மற்றும் மலர் சாகுபடி 
பயிர்கள்) 

ேகாழி, ஆடு,  பன்றி, முயல், மீன் 
மற்றும் மாட்டு பண்ைணகள்.

 விவசாயம் 
 மற்றும்  
 நகராட்சி 
 கழிவுகைள

விைரவாக 
மக்க

 ெசய்கிறது

ெடர்மின்
இயற்ைக 
பூச்சிவிரட்டி 

ேகாழி, ஆடு, மாடு, பன்றி, 
முயல் மற்றும் மீன் 

ஹரியாலி

பாசுஅம்ருத்

ெபாகாஷி

iOrgo

ெபாகாஷி

கழிவுநீர் ேமலாண்ைம,
வீட்டு சுகாதாரம்

எபுலுகிளீன்

மீன் மற்றும் இறால் பண்ைண
அக்வாமாஜிக்
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