
emBIO - aktivált mikrobiológiai készítmény 

Az Effektív Mikroorganizmusok előnyei a veteményeskertben és a 

balkonládában 

 

 

 

Az emBIO aktivált mikrobiológiai készítmény olyan környezetet alakít ki, amelyben a 
mikroorganizmusok tevékenysége által az erjedéssel történő lebontás kerül előtérbe, és a 
rothasztó folyamatok visszaszorulnak. 

A növények életfolyamatainak és az optimális környezet kialakításának támogatásával javuló 
termelési színvonal érhető el. A betegségek és kártevők elterjedése visszaszorítható, ezáltal jobb 
minőségű, egészséges termények állíthatók elő.  Az emBIO aktivált mikrobiológiai készítmény 
jótékony hatása már az első évben észlelhető, de évről évre fokozódik. Ezzel párhuzamosan a 
felhasznált emBIO mennyiség csökkenthető. Az emBIO-ban úgy válogatták össze a 
fotoszintetizáló és tejsavbaktériumok, élesztő-, sugár- és moszatgombák asztalközösségét, hogy 
azok egymás anyagcseréjét segítve, a természetben velük együtt élő növények, és a talajban élő 
hasznos szervezetek fejlődését segítsék. 

  



emBIO aktivált mikrobiológiai készítmény 

Az emBIO aktivált mikrobiológiai készítmény olyan környezetet alakít ki, amelyben a 
mikroorganizmusok tevékenysége által az erjedéssel történő lebontás kerül előtérbe, és a 
rothasztó folyamatok visszaszorulnak. 

Az emBIO aktivált mikrobiológiai készítmény mind szántóföldi, mind kiskerti 
felhasználásra alkalmas. 

Alkalmazható a talajélet élénkítésére, talajoltásra, talajkezelésre, komposztálásra, 
állománykezelésre és szárbontásra is egyaránt. Jó eredményeket lehet elérni a 
növénytermesztésben, erősebb növény gyökérzet, jobb tápanyag-hasznosulás, ezáltal 
betegségeknek ellenállóbb, egészségesebb növények. 

 

emBIO-SPRAY 5%-os hígítású élő mikroorganikus tápoldat 

 

Ajánlott felhasználási terület: 

• beltéri cserepes és dísznövények, 

• balkonládák, de 
• valamennyi növényi kultúrában alkalmazható! 

Közvetlen felhasználásra elkészített 5 %-os emBIO oldat, mely a szórófejjel közvetlenül 
kipermetezhető, további hígítást nem igényel. 

Heti egy alkalommal permetezze az emBIO aktivált mikrobiológiai oldatot közvetlenül beltéri 
cserepes és dísznövényeire, balkonnövényeire. A növények levélfelületén védőréteget alkot, 
illetve a levélbe bejutva táplálja és védi a növényt. Használatával a tápanyag ellátottság javul, 
gombás és bakteriális fertőzések elleni védelem alakul ki, ami által növényei erősebbek és 
egészségesebbek lesznek. 

Használat előtt fejjel lefelé tartva felrázandó! 



 

emBIO Herbs-BIRD Táplálék kiegészítő gyógynövény kivonatokkal 
DÍSZMADARAK részére (250ml) 

Alkalmazás: Rendszeres itatásával a madarak egészségesebbé, ellenállóbbá válnak, a stressz 

helyzeteket jobban elviselik. Betegség, vagy betegségből való lábadozás esetén, valamint 

antibiotikumos kezelés után javasolt immunrendszer erősítésre, a lábadozás idejének rövidítésére. A 

termék savas kémhatása (3,5 pH) kedvező hatással van az egészséges bélflórát alkotó 

mikroorganizmusok fejlődésére, ezáltal segíti és hatékonyabbá teszi az emésztést, a tápanyagok 

felszívódását. Természetes antibiotikus és antioxidáns hatású, vitaminokban, nyomelemekben, 

aminosavakban és ásványi anyagokban gazdag. Ezen kívül használható külsőleg láb, szem, tollazat 

ápolására, felületi bőrsérülések kezelésére. 

 



emBIO BIRD SPRAY kalitka szagtalanító és tisztító spray (500ml) 

Felhasználható: Az emBIO BIRD SPRAY kalitka szagtalanító és tisztító spray díszmadarak 
környezetének és kalitkájának tisztán tartásához és szagtalanításához felhasználható fermentált 
mikrobiológiai készítmény. 

 

 

 

emAQUA-AKVÁRIUM akváriumok vizének vegyszermentes, biológiai 
tisztításához készült mikrobiológiai készítmény 

Az emAQUA-AKVÁRIUM olyan effektív mikroorganizmusokat (baktériumokat, gombákat) 
tartalmaz, melyek elősegítik az akváriumban a megfelelő mikrokörnyezet kialakítását, 
megszüntetik, kiszorítják a megtelepedett patogén, betegséget okozó baktériumokat. 
Hozzájárulnak a megfelelő lebontási folyamatok kialakításához, ami által rothadás és káros 
gázok képződése helyet erjedési folyamatok indulnak be, ezáltal megszüntetve a halakra nézve 
veszélyes vegyületek, mint az ammónia és nitrit képződését. 

Egy 80-150 liter közötti akváriumban akár pár túletetés is elég ahhoz, hogy túlzott szervesanyag 
halmozódjon fel, aminek súlyos következményi lehetnek. Ezen felül, ha csak egy kisebb 
teljesítményű szűrő van beszerelve, akkor a vízben, aljzatban és a szűrő anyagában élő hasznos 
mikroorganizmusok önmagukban nem képesek lebontani a bomlástermék többletből keletkezett 
mérgező hatású anyagokat, ami akár a halak pusztulásához is vezethet. Ezért van szükség a 
megfelelő lebontást biztosító mikroorganizmusok számának növelésére, folyamatos szinten 
tartására. 



 

emBIO Herbs-PET SPRAY házikedvencek lakhelyének és 
környezetének szagtalanításához, tisztításához (500 ml) 

Az emBIO Herbs-PET SPRAY készítmény szagtalanító és tisztító hatású fermentált 
mikrobiológiai készítmény házi kedvencek - kutyák, macskák és kedvtelésből tartott egyéb 
kisemlősök (nyúl, vadászgörény, sün, tengerimalac, aranyhörcsög, csincsilla, degu, patkány, 
egér, stb.) - lakhelyének és környezetének tisztán tartásához és szagtalanításához használható 
probiotikus készítmény. 

A természetben is megtalálható jótékony hatású mikroorganizmusok és gyógynövények irányított 
fermentációja során előállított probiotikus termék, amely segíti a házi kedvencek környezetében 
az egészséges mikrobiológiai egyensúly kialakítását és fenntartását. Hatékony védelmet nyújt a 
kórokozók felszaporodása ellen, ezáltal védelmet biztosít a környezetből fertőző bakteriális és 
gombás eredetű betegségekkel szemben. 

Szagtalanító hatása révén semlegesíthetjük a kutyaszagot a kennelben, a lakásban lévő 
fekhelyen és környékén valamint az ürítési helyeken, szagtalanítja és fertőtleníti a macskaalmot, 
megszünteti a kellemetlen szagokat és fenntartja az egészséges környezetet. 

 



 

emBIO Herbs-PET táplálék-kiegészítő kutyák, macskák és kedvtelésből 
tartott egyéb kisemlősök részére (250 ml) 

Az emBIO Herbs-PET kutyák, macskák és kedvtelésből tartott egyéb kisemlősök (nyúl, 
vadászgörény, sün, tengerimalac, aranyhörcsög, csincsilla, degu, patkány, egér stb.) 
számára készült táplálék-kiegészítő. 

Olyan gyógynövények irányított fermentációja során előállított termék, amelyben a szervezet 
számára hasznos tápanyagok keletkeznek. Ezek a természetes vegyületek, vitaminszerű 
anyagok, a gyógynövények hatóanyagaival erősítve erős antioxidáns hatással bírnak. Jótékony 
hatást fejtenek ki az emésztésre, ezáltal támogatva az immunrendszer működését. Az emBIO 
Herbs-PET táplálék-kiegészítő gyártása során az irányított természetes fermentációs 
folyamatot baktériumok, gombák és algák végzik. 

• Rendszeres használatának előnyei 
• Adagolása 
• A felhasznált gyógynövények hatásai 

 

emBIO Herbs - Szárnyasok és növényevő haszonállatok részére 

Az emBIO Herbs fermentált gyógynövény-kivonatokat tartalmazó immunerősítő és hozamfokozó 
hatású takarmány kiegészítő, amelyet számos országban nagy sikerrel alkalmaznak a 
takarmányozásban. Az emBIO Herbs háziállataink emésztőszervrendszerének mikrobiális 
egyensúlyára kedvezően hat, ezáltal az állatok nyugodtabbá válnak, takarmányértékesítésük 
javul, immunrendszerük erősödik, stressztűrő képességük nő. 

Biotermesztésben előállított fermentált gyógynövények: kömény, cickafark, ánizs, édeskömény, 
nyírfalevél, aranyvessző, rozmaring, borsmenta, hibiszkuszgyökér, eperlevél kivonatok 
Nyilvántartási szám: HU 1310109 
Biokontroll igazolás: K-581/09 sz. 
Gyártási és forgalmazási engedély: II-111/1/1309 



 

 

Mikrobiovet - Lovak részére 

Zöld előnyök a lótartásban 

Napjainkban, mikor már tisztában vagyunk a vegyszerek, szintetikus anyagok káros 
mellékhatásaival, újra felértékelődik a természettel harmonizáló szerek használata. Erre kínál 
lehetőséget az EM technológia. Az EM Technológia előnyei a lótartásban: 

• egészségesebb környezet, 

• a kellemetlen szagok megszűnése, 
• a legyek számának csökkenése, 
• az állatok immunrendszerének erősödése, 
• jobb stressztűrő képesség, 

 



 


