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emBIO Herbs alkalmazása a méhészetben (általános leírás – a 
gyártó ajánlása) 

 
Az emBIO Herbs EM technológiával fermentált gyógynövénykivonat. A gyógynövények fermentációját 
jótékony hatású mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) végzik természetes összetevők 
felhasználásával. Sem az eljárás során felhasznált összetevők, sem a végtermék nem tartalmaznak 
genetikailag módosított anyagokat. Az emBIO Herbs veszélytelen a környezetre az állatok, rovarok és 
az emberek egészségére. Az emBIO HERBS túladagolása nem lehetséges, töményen is ki lehet 
juttatni, de érdemes kísérletezni a higításával.  
 

Az emBIO Herbs felhasználása a méheknél 
 
Az emBIO Herbs hígításához minden esetben klórmentes vizet, vagy legalább egy napig állni hagyott 
csapvizet használjunk. 
A készítmény a hígítást követően azonnal felhasználható. Az így elkészített oldatot 2-3 napon belül fel 
kell használni, ezért célszerű csak olyan mennyiséget elkészíteni, amit a kezelés során elhasználunk. 

 
Kaptár és a keretek kezelése 
 
Kaptár és a keretek kezeléséhez 1 dl emBIO Herbs-et 5 liter vízzel keverjünk el. Az oldattal 
permetezzük be a kaptár belsejét és a kereteket. Javasolt a kaptár teljes bepermetezése a benne lévő 
méhekkel együtt.  A kaptár külső, közvetlen környezetét is érdemes permeteznünk a megfelelő 
mikrobiális környezet kialakításához. Kaptárkezelést és környezet permetezését 2-3 hetente 
ismételjük meg a tartós hatás kialakítása érdekében. 
 

Itatóvízhez adagolás 
 
Az emBIO Herbs-t adagoljuk a méhek itatóvizéhez. 10 liter itatóvízhez 30 ml emBIO Herbs a javasolt 
mennyiség folyamatos használat esetén. 

 
Cukorsziruphoz adagolás 
 
Cukorszirup adás időszakában 1 liter emBIO Herbs-et keverjünk 100 liter cukorsziruphoz. 

 
Az emBIO Herbs hatásai 
 

- Védi a kaptárt és a méheket a bakteriális és gombág betegségektől 

- Javítja a méhcsaládok kondícióját, felerősíti a tél folyamán legyengült állományt 

- Jó hatással van a méhek emésztésére, táplálékhasznosítására, ezáltal erősíti a méheket és 

meghosszabbítja a dolgozók élettartamát 

- Megfelelő mikrobiális környezetet alakít ki a kaptár körül, javítja a belső klímát és 

csökkenti a hőstresszt 

- Stabilizálja a cukorszirupot 
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Az emBIO Herbs összetétele 
 
Az emBIO Herbs az alábbi összetevőket tartalmazza: tisztított víz, tejsavbaktériumok és 
élesztőgombák által természetes úton fermentált gyógynövények kivonatai, ökotermesztésből 
származó cukornád melasz. A termék rendelkezik bio minősítéssel (Biokontroll Hungária) 
 

 
Felhasználás és tárolás 
 
Nem használható tűző napsütésben és 30 Co felett. Felhasználás során más szerekkel ne keverjük. 
Fénytől védve, 5 -25 Co közötti hőmérsékleten tárolható. 
 
Az emBIO HERBS megrendelhető a https://okoeffekt.hu/termek/embio-herbs/ oldalon.  
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EM (Effektív Mikroorganizmusok) technológiai ajánlása 
méhészek számára (részletes leírás – gyakorlati tapasztalatok 

alapján) 
 

Figyelem! A részletes leírásban szereplő dózisok tapasztalati értékek. Az általános 
leírásban szereplő dózisok a gyártó ajánlásai. Nagyon fontos, hogy az emBIO HERBS-et 
nem lehet túladagolni, így a jelzett dózisoktól lefelé vagy felfelé a tapasztalatok 
alapján el lehet térni.  
 
 

A készítményre vonatkozó használati tudnivalók: 
 
A készítményt tartósan fénytől elzárva (karton dobozban, szekrényben, stb.) kell tárolni, és csak annyi 
ideig hagyni szabadon, amíg a bekeveréseket, hígításokat végezzük vele. Az erős napsugárzás 
kifejezetten árt a készítménynek, akár egy félórás erős napsütés is elpusztíthatja néhány 
összetevőjét. Tehát ha a szabadban dolgozunk e szerrel, mindig takarjuk le egy ronggyal a kannát 
vagy palackot. Miután végeztünk a hígítással, zárjuk vissza a kanna kupakját és tegyük vissza a fénytől 
elzárt helyre. Szürkületben és árnyékban órákig lehet vele dolgozni. 
 
A készítmény folyamatosan 5 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékleten tárolandó! Arra is vigyázni kell, 
hogy a talajjal érintkezve, pl. pincében vagy beton aljzaton való tárolás esetén ne „fázzék föl”, még ha 
a levegő hőmérséklete nem is süllyedne 5 Celsius fok alá. Tehát tegyünk a kanna alá egy megfelelő 
hőszigetelő anyagot (deszka, hungarocell stb). 
 
A készítmény ilyen körülmények között tartva bontatlan formában akár 2 évig is tökéletes állapotban 
eláll, mivel ez egy saját magát fenntartó zárt szimbionta mikróba közösség. Felbontás után viszont 3 
hónapon belül fel kell használni, mivel levegővel való érintkezés hatására újabb más jellegű aktív 
folyamatok indulnak el a rendszeren belül. Vízzel történő hígítás esetén pedig 1-2 napon belül 
kijuttatandó a bekevert hígítás. Hígított anyagot soha ne öntsünk vissza az eredeti palackba, hanem 
permetezzük ki valahová (kaptárra, növényekre stb). A kannát mindig zárjuk vissza használat után, és 
tegyük a fenti körülmények közé. 
 
Felbontás után az idő előre haladtával arányosan a folyadék felületén egy világos sárgás uszadék 
képződik. Ez az aktív biológiai folyamatok anyagcsere végterméke, amely nagy mennyiségben a 
méhek számára is fontos antioxidáns anyagokat tartalmaz. Ebből következően ezt soha ne szűrjük le, 
hanem ugyanúgy keverjük bele a megfelelő vivőanyagba (itatóvíz, cukorszörp, vizes permetlé, stb.). 
 
A készítményt nem kell, és nem is szabad felrázni. Mindig csak éppen kitöltünk belőle annyit, 
amennyire szükségünk van, majd visszazárjuk légmentesen a kupakot legközelebbi használatig. 
 
Minthogy a készítmény baktériumokat is és gombákat is tartalmaz, ezért olyan permetező eszközből 
ne szórjuk ki, amiben korábban réz vagy kén készítményeket alkalmaztunk, vagy csak alapos kimosás 
után. (Minthogy az EM-et mindenhol alkalmazzuk, így a kertben a palántáknál, zöldség és 
dísznövényeknél, gyümölcsösben, szántóföldön, felszíni vizeknél, stb.), ezért előfordulhat, hogy nem 
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csak a méhészetben, hanem a méhes egész környezetében is permetezünk vele, tehát fontos hogy a 
permetező tartály mentes legyen réztől és kéntől.) 
 
Permetezés esetén - akár a környék mézelő növényeit, akár a kis kertet, akár a szántóföldi méhlegelőt 
vesszük célba, avagy a kaptár környékét, vagy magát a kaptárt, a lépeket, a léputcákat a méhekkel – 
nagyon fontos a minél jobb porlasztás, hogy minél nagyobb felület érintkezzék ezen hasznos 
mikróbákkal. 
 
 

Az EM működésének lényege méhészeti szempontból: 
 
E készítmény egy élő szimbionta (együttműködő) mikrobaközösség, amelyben a vízen, melaszon, és 
némi japán eredeti són kívül nem található semmilyen mesterséges anyag vagy vegyszer. Maguk a 
mikrobák sem tartalmaznak semmilyen genetikai módosítást vagy bármely mesterséges beavatkozás 
eredményét. Maximálisan mentesek minden patogenitástól illetve agresszív, invazív viselkedéstől. 
Tehát az EM addig fejti ki pozitív hatását az adott környezetben (legyen az a talaj, a növényi szövetek, 
vagy akár a méhek emésztőrendszere, illetve bármely felület, amin megtapadnak), amíg a számukra 
optimális környezeti feltételek adottak, azután lassan elpusztulnak. Így, minthogy szimbionták, nem is 
akarnak, és nem is tudnak elszaporodni. Ezért nagyon fontos, hogy minél rendszeresebben juttassuk 
el őket a méhekhez bármilyen úton-módon. Tehát nem a dózis nagysága a lényeg, hanem a 
lehetőségekhez képest minél gyakoribb találkozás az EM-mel. Ezen tulajdonságaikból adódik a másik 
óriási előnye az EM alkalmazásának, hogy nem lehet túladagolni! Az viszont igaz, hogy meg kell 
határozni a minimális dózist ahhoz, hogy a speciális hatásmechanizmusokon keresztül érvényesítsék a 
nagyon szerteágazó pozitív hatásukat. Ezt viszont csak a gyakorlatban lehet kikísérletezni, 
megállapítani. Ehhez kell a méhésztársak segítsége oly módon, hogy a saját állományukban legalább 
két különböző dózis és gyakoriság alkalmazásával tesztelik az EM hatását az összes létező és mérhető 
méhészetben jelentkező probléma (betegségek, mérgezések, kezelhetőség-szelídség, 
családfelerősödés, stb.) vonatkozásában. Mindezt annak a tudatában, hogy sem a dózissal, sem egyéb 
tekintetben nem tudunk ártani a méheknek, legalábbis eddig semmilyen káros mellékhatásról avagy 
tünetről nem tudunk. Viszont ezzel adunk egy esélyt a méheknek, hogy a készítmény különleges 
szuperszimbionta és probiotikus kombinált hatásának köszönhetően fokozatosan elkezdődjék a 
„belső rendcsinálás minden fronton” - legyen szó a mérgek lebontásáról, a tápanyagok 
megemésztéséről, az egyéb életfolyamatok normális fenntartásáért felelős probiotikumok 
visszaoltásáról, a patogének kiszorításáról, a családok genetikai leromlásának megállításáról, a 
könnyebb kezelhetőségről, végeredményben a méhek otthonérzésének fokozatos visszaállításáról. A 
családösszeomlás szindróma, illetve annak végső, leglátványosabb formája, a kaptárelhagyás – szökés 
is csak ezen a módon állítható meg! Figyelembe véve az idei évre prognosztizált 50%-os 
családpusztulást: már túlvagyunk a 24. órán!!! Ennek ellenére még ha „az árnyékunkat kell is 
átugrani”, ez az egyetlen egy lépés amely késleltetheti az eddigi hiábavaló egyéb beavatkozásokon 
alapuló próbálkozásaink sikertelenségének katasztrofális végkimenetelét.   
Tehát itt az ideje, hogy országosan bevezessük a méhészetekbe ezt az alternatív, szimbionta 
probiotikumokon alapuló és a többi ismert próbálkozás mellett párhuzamosan folytatott, igazi és 
mélyebb értelemben vett „immunizációs” kezelést! (Az agrárium egyéb területein már nagyon 
látványos eredményeket értünk el ezen a módon.) 
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A méhészetre vonatkozó technológiai ajánlás:  
 
A hígítási dózisok két külön tesztelésre (különböző családokra) vonatkozzanak: egy kisebb, és az azt 
követő zárójelben lévő nagyobb adagra. Ami pedig a kezelések gyakoriságát illeti, mindkét teszt során 
a lehető leggyakrabban és minden jellegű beavatkozásnál, munkaműveletnél történjék. Mindkét teszt 
esetében a kezeléssorozat minimum a teljes évre vonatkozzék, de a következő évi adatok 
mutathatnak értékelhetőbb eredmény. 
 

1. Kaptárbontás, átvizsgálás, stb. során kis kézi permetezővel (akár füstölő helyett) 1-2%-os (2-4%-

os) hígítással permetezni mind a szálló méheket, mind a léputcákat, mind a kiemelt kereteken 

tartózkodó méheket (minél nagyobb porlasztással!). Ez esetben a méhek nagyon hamar megszokják 

ezt a permetlevet, és nemcsak azért köti meg a figyelmüket a permet (csökkentve 

támadékonyságukat), hogy a szárnyaikról a nedvességet eltávolítsák, hanem kifejezetten megszeretik 

az EM ízét. Így egyrészt könnyen bejut a bélcsatornájukba, másrészt sokkal kezelhetőbbé, szelídebbé 

válnak. Kaptárbontás nélkül minden olyan helyen bepermetezhetünk akár naponta egy kis 

mennyiséget ilyen hígítással ahol ez könnyen lehetséges különösen akkor, ha az itatóvizükbe valamiért 

nem juttatható be! (Kijárónyíláson, rostaszövettel zárt felső szellőző nyíláson vagy etetőtéren keresztül 

a felső fiók léputcáit megcélozva vagy bármely egyéb kaptárbontás nélküli kezelésre kifejlesztett 

technológia felhasználásával.) 

 
2. Cukorsziruppal, cukorlepénnyel való etetés során kb. 3-5%-os (6-10%-os) hígításban. Fontos, hogy 

minden alkalommal csak annyit keverjünk be amennyit néhány nap alatt elfogyasztanak a méhek!  

 
3. Itatóvízbe 2%-os (4%-os) hígításban ha árnyékban van az itató és néhány naponként friss vízhez 

adagoljuk. 

 
4. A kaptár külső falának és a kijáró nyílásnak, röpdeszkának, valamint a közvetlen külső környezetének 

(talajfelszín, növényzet) permetezésére 1%-os (2%-os) hígításban. Ez a kezelés nem csak a bakteriális 

vagy gombás illetve egyéb mikróbák általi fertőzések visszatartására jó, hanem az egyéb patogén vagy 

kártékony szervezetek elleni védekezésben is szerepet játszik (úgymint kaptárbogár, viaszmoly, és 

egyéb nem szimbionta rovarok, egerek stb). 

 
5. A pollent és nektárt adó kerti növényzet (gyümölcsfák, zöldség- és fűszernövények, stb.) illetve a 

tudatosan vetett méhlegelő permetezésére 1%-os (2%-os) hígításban. Lényeges, hogy a 

permetezéseket vagy felhős időben, vagy árnyékban, vagy napnyugta után végezzük az EM 

fényérzékenysége miatt! Amennyiben a méhes környezetét, illetve a méhlegelőt EM-mel permetezzük, 

a méhek sokkal szívesebben maradnak ezeknél a növényeknél, avagy táblákon, mivel kifejezetten 

vonzza őket ez a készítmény. Így olyan célból is használható, hogy általunk biztonságosnak ítélt 

táblákról, növényekről gyűjtsenek. Emellett természetesen a már említett pozitív hatásaikat is kifejtik a 

méhekre de magára a növényzet fejlődésére is. Ha a reggeli párát azokról a növényekről szívogatják le 

a méhek amelyeket rendszeresen permetezünk EM-mel, akkor az esetlegesen odakerült mérgek illetve 

patogénok már nem tudnak oly mértékben károsítani. Vonatkozik ez a talajfelszínre is, ahol 
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köztudottan esőzések vagy magas talajvízszint estén felszínre jutó vizekben lévő káros anyagok 

lebontásában is bizonyítható módon részt vesznek ezek a hasznos mikróbák.(A glifozátok lebontásának 

felezési idejét is a mikrobiális aktivitás mértéké szabja meg!) A talajfelszíni nedvességen kívül normál 

vízállás esetén, avagy esőzések után megállott pocsolyavizekben lévő probiotikumok segítsége nélkül a 

méhek nem tudják a virágport hasznosítani, és az ezekhez szükséges mikróbákat csak ezekből a 

természetes pocsolyavizekből, tavakból tudják magukba szívni. A steril itatóvizekből mindezekhez nem 

jutnak hozzá a méhek, ezért fontos lenne hogy vagy a fent említett módon az itatóvizükbe is 

bekerüljenek ezen probiotikumok, vagy a méhek környezetében (kaptárközelben) lévő pocsolyákat, 

tavacskákat is permetezzük EM-mel 1%-os (2%-os) hígításban. Így elérhetjük azt, hogy célzottan ezen 

vízfelületekről igyanak a méhek. Emellett ugyancsak nagy előnyt jelent, hogy az EM-mel permetezett 

növényekről származó virágporral és nektárral együtt magában az EM-ben megtalálható 

nélkülözhetetlen mikróbák is bekerülnek a méh szervezetébe, amelyek mint említettem 

nélkülözhetetlenek a virágpor fehérjetartalmának jó hasznosításához ill. az egyéb természetes élettani 

folyamatok fenntartásához! 

 
6. Minthogy az EM nem tartalmaz semmilyen vegyszert vagy bármiféle egészségkárosító szintetikus 

adalékanyagot, ezért a kezelések nem járnak sem munkaegészségügyi, sem élelmezés egészségügyi 

várakozási idővel. Ebből kifolyólag a vele való bármi nemű érintkezés nem igényel védőruházatot. 

Továbbá ugyanennek az alapkészítménynek egy antioxidánsokkal feldúsított változata („Emóció”) 

kifejezetten humán célra használatos, vagyis nyugodtan bekerülhet az emberi szervezetbe is anélkül, 

hogy bármi nemű negatív hatást fejtene ki (sőt, kifejezetten ajánlott!). Ezért nem jelent problémát a 

mézfogyasztást illetően sem. Arra, hogy magára a mézre, annak érési folyamatára milyen hatást 

gyakorol, viszont már csak a gyakorlati kipróbálás és megfigyelés adhat választ... Ez pedig további 

mézre vonatkozó szakirányú vizsgálatokat igényel, de jelenlegi tudásunk és az eddigi visszajelzések 

alapján nem ismerünk nevesíthető problémát ezzel kapcsolatban. 

 
Összességében tehát minél nagyobb felületen és minél gyakrabban találkoznak a méhek az EM-mel 
(és nem a dózis nagymértékű növelésével!), annál jobban fejtik ki a szerteágazó pozitív hatásukat. 
Mindehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy egy minimális időnek el kell telnie ezen 
rendszeres „kezelések” során, hogy fokozatosan elinduljanak a különböző „rendcsináló” 
mechanizmusok. Nem véletlenül mondják az EM-ről, hogy ez nem vegyszer, hanem „Rend-szer”!  
Minthogy eddig még a magyar méhészetekben nem alkalmazták általánosságában a 
probiotikumokat, ezeken belül ezt a speciális szimbionta probiotikumot, az EM-et, ezért csak a 
méhészek gyakorlati visszajelzéseiből tudjuk beállítani a kezelések típusát, dózisát és hosszát. Annyi 
viszont bizonyos, hogy pl. a növénytermesztésben, kertészetben valamint az állattenyésztés 
különböző ágazataiban is az azonnal jelentkező látványos (effektív) hatásokon kívül az egy-két-három 
éven keresztüli folyamatos alkalmazás az állomány nagymértékű feljavulásával járt. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy az immunizációs (önvédelmi és öngyógyító) szintjük oly mértékben emelkedett, hogy 
az eddig hagyományos külső védekezést akár a kártevők ellen, akár az ún. betegségek ellen erre az 
eljárásra alapozhattuk a vegyszeres (gyógyszeres) beavatkozások helyett...! 
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Végezetül egy konkrét osztrák kísérlet leírását tesszük közzé:  
 

Védekezés a Varroacid atka ellen 

Egy EM-készítmény sikeres alkalmazása méheknél 

 
 

 
Az Ázsiából behurcolt Varroacid atka (Varroa milbe) az osztrák méhrajok nagy részét erősen 

megtizedelte. Méhészeink már évek óta küzdenek ezzel a problémával, de az elmúlt tél különösen 

nehéz volt. Hogy miért? A Varroa Milbe egy olyan parazita, mely behatol a méhkaptárakba és a 

méheknél, különösen a födött fiasításnál nagy károkat okoz. Azzal gyöngíti le őket, hogy vért (a 

méheknél nyirok) szív el tőlük. Az utóbbi télen a méhrajok jóval több, mint fele pusztult el a túl 

erős varroatózis miatt. A szaklapok már arról írnak, hogy nem éri meg méheket tartani. Ekkor 

azonban fontos segítők hiányoznának a kultúrnövények, különös tekintettel a gyümölcsfák 

beporzásánál. A helyzet drámainak tűnik. 

 

„Több mint öt évvel ezelőtt kezdtünk az EM-technológiával kísérletezni. A Varroacid atka elleni 

védekezésként rendszerint különböző gyógyszergyártó cégek termékeit szokták bevetni. A 

viaszban található vegyszermaradványok és a különböző hatóanyagokkal szemben kialakuló 

rezisztencia miatt azonban néhány méhész, különösen azok, akik munkájuk során ökológiai 

szempontokat figyelemebe vesznek, természetes savak, mint a hangyasav, és oxálsav (pl. a 

rebarbarában is megtalálható) párologtatásával próbáltak segíteni a méheknek. A rajban szétoszló 

oxálsav-gőz rátapad a méhekre, és szétmarja a Varroacid atkák lábát és szívóormányát. Így a 

Varroacid atka nem tud a méh testén ottmaradni és vért (nyirkot) szívni, tehát elpusztul. Ennek a 

kezelési módnak méhekre nézve nincs káros hatása. 

 

Hogy össze lehessen számolni az elpusztult Varroacid atkákat és ezáltal le lehessen mérni a kezelés 

sikerét, egy „pelenkát”, egy puha, jó nedvszívó képességű anyagot csúsztatnak a méhkaptár alá. 

A legtöbb méhész túlságosan munkaigényesnek és bizonytalannak tartja ezt az eljárást, ezért az 

eddig megszokott, de részben hatástalan gyógyszereknél marad.  

 

Mi EM-kerámia porral kevert oxálsavat préseltünk egy kis táblácskára. A sav szétoszlatásáról egy 

kis párologtató gondoskodott, melyet a röpnyíláson át juttatunk be. A kerámia révén az oxálsav 

egészen finom aeroszollá (gőzzé) alakul. Továbbá azt is meg lehet figyelni, hogy a méheket ez az 

eljárás nem zavarja, és szinte háborítatlanul folytatják tovább napi tevékenységüket.  

Néhány méhész arról számolt be, hogy ez a kezelés ösztönzi a peterakást, ami arra utal, hogy az 

oxálsav-kerámia-kezelés jót tesz a méheknek. A rajok megerősödve kezdik a telet, és hosszú hideg 
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időszakokat is jól átvészelnek. Az erős rajok ideje korán bőséges pollenmennyiséget gyűjtenek mint 

fiatal méheknek való táplálékot, és ezáltal arra ösztönzik a királynőt, hogy korán rakjon petéket. 

Így a főhordás idején sok dolgozó áll a raj rendelkezésére, akik nagy mennyiségű mézet / virágport 

/ pollent tudnak gyűjteni. 

 

Az oxálsav-kerámia-kezelés Ausztriában mára olyannyira elismert, és emellett a gyógyszertörvény 

keretében a Varroacid atka-eltávolítás utókezeléseként engedélyezték, hogy a 2002. őszén kiadott 

minisztériumi engedély szerint általánosan használható. 

E technika legújabb változatában megvalósítható az oxálsav kaptáron kívüli párologtatása. Az 

aeroszolt egy a kaptár külső falába fúrt 10-12 mm-es lyukon keresztül juttatják be. Így a kezelés 

még kevésbé zavarja a méheket, és a nehezen megközelíthető méhkaptárakat is kezelni lehet. 

 

Az EM-technológiát a méheknél általában betegségek megelőzésére, egészségi állapotuk 

felerősítésére használják. A méhek ivóvizébe 10 literenként 20 ml EM-et kevernek. Ezt annyira 

szeretik a méhek, hogy inkább ebből isznak, mint egy patakból vagy tóból. EM-et ezen felül a 

táplálékukhoz, a cukorhoz és vízhez is adunk, amit az elvett méz helyett kapnak, ha a lépeket 

pörgetjük. Megfigyeléseink szerint a következő betegségeket lehet az EM-készítmények adásával 

megelőzni: méhhasmenés (Nosema), amerikai költésrothadás (fertőző bakteriális betegség, 

kötelező bejelenteni), és a költésmeszesedés. Legalábbis azt mindenképp elmondhatjuk, hogy a 

közelben felbukkanó betegségek ellenére a mi méhállományaink fennmaradtak.” 

 

Németországban is van egy olyan méhészcsoport, akinek jó tapasztalatai vannak az EM1 és víz 

min. 1:200 arányú hígításának méhkaptárban ill. annak környezetében való rendszeres 

permetezéséről. Ők is sikeresen alkalmazzák az EM-et a megelőzésben, amely erősíti a méhek 

ellenálló képességét. (www.kinoepathie.de) 

Az oxálsav-kerámia-táblákkal való kezelés egy egyszerű és hatékony kezelési mód, melyet 

folyamatosan fejlesztenek és tökéletesítenek. További információkat a következő weboldalon 

találnak: www.kurdrogerie.at. 

 

A kerámiapor megrendelhető a https://okoeffekt.hu/termek/em-keramiapor/ oldalon, 

Az emBIO HERBS megrendelhető a https://okoeffekt.hu/termek/embio-herbs/ oldalon 

 

Josef Greinöcker, méhészelnök, Bad Schallerbach, Ausztria 
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