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Dumblo panaikinimas ir vandens kokybės pagerinimas

Kodėl naudoti AquaPro EZ?
Vandens ekosistemos yra sudėtingos. Kai

maisto medžiagų apkrova

nesubalansuota, vandens kokybė blogėja.

Nykstančios augalų dalys, įskaitant

dumblius, taip pat nesunaudoti pašarai ir

fekalijos, prideda maistinių medžiagų

vandeniui ir nuosėdoms. N ir P prisideda

prie vandens kokybės blogėjimo, o

tai neigiamai veikia ekosistemą,

sudarydama nepalankias sąlygas, turinčias

neigiamos įtakos produktyvumui.

„AquaPro EZ“ yra paprastas ir patogus

būdas organinėms medžiagoms skaidyti

neaeruojamose ar netekančiuose

vandens telkiniuose.

Kas yra AquaPro EZ?

Dviejų natūraliai egzistuojančių Bacillus

subtilis ir B. licheniformis bakterijų

kamienų, atrinktų pagaminti stiprius

fermentus, kurie suskaido sukauptas

organines medžiagas ir maistingų

medžiagų, parinktų taip, kad leistų

bakterijoms sparčiai augti, mišinys.

Kiekvienas maišelis (biologiškai

suskaidomas – ištirpstantis vandenyje)

turi 227g produkto su daugiau kaip

850 mln. sporų.

Kokia yra „AquaPro EZ“ nauda?

➢ Mažiau susikaupusio dumblo

➢ Sveikesni tvenkiniai su švaresniais dugnais su

mažiau arba visai be vandenilio sulfido.

➢ Sveikesnės fitoplanktono bendruomenės turi

mažiau mėlynai žalių dumblių; mažesnės

vibrio apkrovos

➢ Amoniako kontrolė

➢ Gyvūnų streso sumažinimas

Gali būti naudojamas ežeruose, tvenkiniuose, lėtai

tekančiuose upeliuose ar bet kuriame vandens

telkinyje, kur kyla problemų dėl susikaupusių

organinių medžiagų. Maišelyje yra sporų ir maistinių

medžiagų. Kad maistingosios medžiagos liktų šalia

sporų, kai maišeliai ištirpsta, produktą geriausia

naudoti stovinčiuose vandens telkiniuose, kur mažas

maišymasis.

Atminkite, kad nauda, priklausys nuo panaudojimo

dydžių ir vandens telkinio,

kuriame naudosite, savybių.

Kaip naudoti „AquaPro EZ“?

Kiekvienas tvenkinys yra skirtingas.

Taigi galime pasiūlyti gaires, kaip

pradėti dirbti.

Pradžiai, pradėkite pridėdami 6

maišelius (apyt 1,4kg) į problemines

sritis. Po to kas vieną ar dvi savaites

pridėkite 2 maišelius (apie 0,5kg)

tose vietose, kur įprastai kaupiasi

dumblas, arba kitose probleminėse

vietose. Jei reikia, galima pridėti

daugiau maišelių. Galima naudoti ir

žuvų maitinimo vietose.
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