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                                                                            AquaPro EZ  
   

Kas tai yra?  AquaPro EZ  yra patentuotas natūralių dirvožemio ir vandens bakterijų 

mišinys, pašalinantis iš vandens pagrindinį dumblių maisto šaltinį - azotą. Ši 

konkurencija dėl kritinės maistinės medžiagos, atima iš  dumblių tai, ko jiems 

labiausiai reikia. AuqaPro EZ veikia visame vandens lygyje, taip pat ir dugno 

dumblo sluoksniuose ir sunaudoja bet kokias organines atliekas, kurias 

tvenkinyje palieka gyvūnai ir augalai. AquaProEZ taip pat yra kultūrų, 

naudingų gerinant dumblo kokybę, todėl jį saugu naudoti drėkinimo 

tvenkiniuose ir bet kurioje vandens aplinkoje.  

    

Kas tai nėra?  AquaPro EZ  nėra algicidas. Tai yra visiškai natūralus ir ekologiškai 

nekenksmingas būdas tvenkinio dumbliams (maurams) ir kvapams 

kontroliuoti, kurie dažniausiai teršia golfo aikštynų, parkų tvenkinius ir kitus 

vandens telkinius (tvenkinius, ežerus ir kt.). Problemos sprendimas susideda iš 

paprasto, reguliaraus Auqa Pro EZ naudojimo  dumblių sezono metu. 

  

Kadangi „AquaPro EZ  NĖRA algicidas, leidimai ar licencijos jo naudojimui 

nebūtini. 

    

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Produkto  

Specifikacijos:  

 

 

 

„AquaPro-EZ“ yra subalansuotas natūralių bakterijų, bakterinių fermentų ir 

maistinių medžiagų mišinys, sukurtas specialiai vandens kokybei gerinti. „Aqua 

Pro EZ“ kultūros yra gaunamos iš natūralių dirvožemio ir vandens bakterijų, 

kurios kaip maisto šaltinį naudoja tik negyvas organines medžiagas. Produktas 

jokiu būdu nebuvo pakeistas genetiškai ar kitais būdais. 

    

  

1. Pagerina  nitrifikacijos ciklus ir sumažina viršutinį purvą bei dugno dumblą 

2. Suskaido organines ir fekalijų atliekas, pašalina kvapus 

3. Sumažina azoto maistinių medžiagų kaupimąsi vandenyje, kuriame nėra dumblių 

4. Kontroliuoja svyruojantį deguonies lygį  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Lentelė 1  Produkto Specifikacijos.   

  

  

Išvaizda:  Sausi, birūs milteliai su baltos ar rusvos spalvos dalelėmis. 

pH:  Rehidratuoto tirpalo pH bus nuo 6,8 iki 7,2. Tirpalas nepakenks ir nesugadins 

darbo įrangos. 

Stiprumas:  Mažiausia koncentracija: ne mažiau kaip 3 x 108 organizmų grame miltelių. 

Stabilumas:  Jei produktas laikomas ne aukštesnėje kaip 30 ° C temperatūroje, originalioje 

neatidarytoje pakuotėje, jis išliks gyvybingas ir veiksmingas ne trumpiau kaip 

penkerius metus. 

Dėl drėgmės poveikio žymiai sumažėja galiojimo laikas. 

Nauda:  Naudojant „Aqua Pro EZ“, bus klestintis tvenkinys su švariu, skaidriu vandeniu, 

kuriame nėra dumblių, kvapų ir susikaupusių organinių medžiagų. Šimtai 

klientų per pastaruosius tris dešimtmečius naudojosi „Aqua Pro EZ“. 

  

.  

Per didelis drėgmės kiekis gali per anksti suaktyvinti bakterijas ir prarasti jų savybes  

   

  

  

  

 

 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Lentelė nr.  2  Aqua Pro-EZ palyginimas su algicidais.  

  

  

  Aqua ProEZ  Vario sulfatas  Dikato 

dibromidas 

Algicidas Ne Taip Taip  

Kvapų kontrolė Taip Ne  Ne 

Dumblo pašalinimas Taip Ne Ne 

Nauda dugno sluoksniui Taip Ne Ne 

Nauda gyvūnijai  Taip Ne Ne 

Aplinkai draugingas Taip  Ne Ne 

Reikia leidimo Ne Taip Taip  

Reikia licenzijos  Ne Taip         Taip 

Sunaikina natūralią 

mikrobiomą  

Ne Taip  Taip  

    

  

  

  

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Kaip Aqua Pro 

EZ veikia?   

 

Aqua Pro EZ funkcionuoja per bioaugmentaciją. Bioaugmentacija yra atrinktų 

mikroorganizmų, pasižyminčių išskirtinėmis jų skilimo galimybėmis, 

kontroliuojamas  pridėjimas į konkrečią aplinką apibrėžtam tikslui pasiekti. 

Bakterijos yra išskirtos iš dirvožemio ir vandens mėginių ir laboratorijoje 

tiriamos, ar jos sugeba skaidyti dominančius junginius. Naudingi štamai 

gaminami fermentatoriuose ir sumaišomi pritaikant specifines technologijas. 

Preparatuose yra keletas padermių iš pasirinktų rūšių, kurios, kaip nustatyta, 

ardo teršiančius organinius junginius. Šie organizmai veikia suderintai, 

kiekvienas kamienas turi fermentų sistemas, reikalingas specifiniams atliekų 

komponentams skaidyti, ir taip gaunami tarpiniai produktai, kuriuos toliau 

skaido kitos mišinio rūšys. Taigi kompleksiniai junginiai sistemingai 

redukuojami į vis paprastesnius ir galiausiai nepavojingus komponentus. Tarp 

mūsų padermių yra tokių, kurios sugeba skaidyti daugybę organinių medžiagų, 

paprastai laikomų toksiškomis ar pavojingomis žmonėms. Tai apima, bet 

neapsiriboja, insekticidais, pesticidais, herbicidais, algicidais, nuodais ir 

galimais kancerogenais..  

  

Kad būtų išvengta toksiškumo žuvims ir dumblių augimo mažuose mėgėjų 

akvariumuose, komerciniuose žuvų ūkiuose ar dideliuose tvenkiniuose 

amoniako, nitritų ir nitratų kiekis turi būti pašalintas arba išlaikomas žemame 

lygyje. Pridedant „Aqua Pro EZ“ į vandens fazę, įvedama gyva biologiškai 

aktyvių kultūrų, fermentų, aktyvatorių ir greitintuvų sistema, sukurta specialiai 

naudoti vandens aplinkoje. Mikrobų ląstelės užpildo visą sistemą, dauginasi ir 

per savo augimo ciklą gamina didelius kiekius virškinimo fermentų. 
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AGRIPROBIOME TECH.  

   
       

      
 Biotechnologijos          Naudingumas                  Agrokultūra 

URL: www.filtravimo-uzpildai.eu 

       
    Tel: +370 62168746 

 
E-mail: 
 mbaviris@yahoo.com;

 

 

 6
  

 

 

 

 

Mikrobinės kultūros oksiduoja amoniaką, sudarydamos nitritą ir nitratą, o po to 

nitritą ir nitratą redukuodamos į azoto dujas. Šios reakcijos suteikia bakterijoms 

tiek energijos, tiek maistinių medžiagų, kurių joms reikia augimui ir 

dauginimuisi. Dumbliams taip pat reikia azoto kaip svarbiausio augimo 

elemento.  

 

Dumblių žydėjimas kontroliuojamas konkurenciniu slopinimu. Aqua Pro EZ esančios bakterijos 

azoto šaltinius iš vandens  pašalina greičiau nei dumbliai ir dumbliams nebelieka maisto..  

 

 

Svarbu žinoti, kad tai tinka daugumai mėlynai žalių dumblių rūšių, bet ne visoms – yra keletas 

rūšių, kurioms bakterijos įtakos nedaro. Šie dumbliai ima azotą iš atmosferos. Tai leidžia jiems 

išgyventi aplinkoje, kurioje trūksta azoto. Nors konkurencinis slopinimas nebus veiksmingas 

šioms rūšims, „Aqua Pro EZ“ vis tiek sumažins siūlinių žaliųjų dumblių populiaciją, sunaudos 

organines medžiagas ir sumažins dugno dumblą bei kvapus. 

 

  

 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Kaip Aqua Pro 

EZ veikia?  

  

 

  

„Aqua Pro EZ“ taip pat skaido susikaupusias organines atliekas, viršutines 

nuosėdas ir dugno dumblą, panaudojant kaip anglies šaltinį. Bendras rezultatas 

yra tvenkinys su švariu, skaidriu vandeniu, kuriame nėra dumblių, kvapų ir 

dumblo. 

  

Amoniako pavertimas nitritu ir nitratu vandens sistemose yra procesas, kuris 

vyks natūraliai, kai azoto patekimas neviršys sistemos absorbcinių pajėgumų. 

Paprastai absorbcijos gebėjimas priklauso nuo natūralių organizmų 

Nitrosomonas ir Nitrobacter populiacijų. „Nitrosomonas“ paverčia amoniaką 

nitritu, o „Nitrobacter“ - nitritu. Tačiau šios virsmo reakcijos yra labai subtilios 

ir jas gali slopinti didelės organinių medžiagų, amoniako ir (arba) nitratų 

koncentracijos, mažas šarmingumas ir netinkamas pH. 

  

Mikroorganizmai,  įeinantys į „Aqua Pro EZ“, buvo pasirinkti atsižvelgiant į jų 

gebėjimą stabilizuoti virsmo procesą ir toleruoti tokias sąlygas, kurios visiškai 

slopintų Nitrosomonas ir Nitrobacter. Organinių medžiagų sumažinimas ir 

sumažėjęs biocheminis organinių poreikis (BDS), kurį skatina „Aqua Pro EZ“, 

padeda šiems azoto ciklo organizmams klestėti. 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Lentelė Nr 3. Azoto junginių toksinis lygis vandenyje (ppm)*  

  

  Amoniakas (1)  Nitritas (2)  Nitratas (3)  Deguonis (4)  

  NH3-N   NQ2-N  NQ3-N  Q2  

Saugu  0.0 - 0.30  0.0 - 0.5  0.0 - 0.50  10.0 - 6.0  

Pavojus 0.31 - 1.0  0.51 - 1.0  51 - 200  5.9 - 4.0  

Toksinis lygis   0.11 - >1  1.10 - 4.0  201 - 500  3.9 - 0.0  

*   Bendru atveju.   Lygiai priklauso nuo daug faktorių.    1-toksinis lygis jonizuoto amoniako       2, 3 ir 4 

priklausomai nuo rūšies   

  

  

  

Tvenkinio 

dinamika:  

Tvenkinio tvarkymas yra panašus į dirvos priežiūrą. Negalima drėkinti tokiu pat 

kiekiu vandens kiekvieną dieną. Drėkinimas atliekamas pagal poreikį. Tokia pati 

praktika taikoma ir tvarkant tvenkinius su„Aqua Pro EZ“. Kvapas, dumblių 

augimas ir mažėjantis vandens skaidrumas - tai visi požymiai, kad mažėja 

bakterijų aktyvumas, todėl reikalinga palaikomoji dozė ar net „šoko“ dozė (1 kg / 

1000 kubinių metrų vandens). Labai svarbu atsižvelgti į aplinkos klimato sąlygas. 

Jei gresia lietus, atidėkite valymą tol, kol nesumažės vandens nutekėjimas. Jei 

dirva buvo neseniai patręšta, į tvenkinį gali patekti didesnis nitratų kiekis, todėl 

reikia atidžiau atsižvelgti į „Aqua Pro EZ“ dozavimo režimą. Sausros ar 

užsitęsusios aukštos temperatūros laikotarpiais atkreipkite ypatingą dėmesį į 

tvenkinio poreikius. Pakilus vandens temperatūrai ir esant daugiau saulės šviesos, 

augs dumbliai. 
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Biologinio vandens valymo dozės ir naudojimas  

 

 

Pirmiausia apskaičiuokite vandens tūrį kubiniais metrais. Į formulę įterpkite ilgį, plotį ir vidutinį 

gylį (metrais). 

  

Kubiniai metrai = Ilgis X Plotis X Gylis. 

  

Jei jūsų dumblių sezonas yra ilgesnis nei šeši mėnesiai, bus reikalingas antras „pradėjimo“ 

procesas. 

Kiekvienam 1000 kubinių metrų tūrio naudojama 1 kg pradinė dozė. Po to kas dvi savaites 

įdėkite 0,5 kg į 1000 kubinių metrų. 

  

Naudojimas: Dėkite bakterijų pakuotes į tvenkinio vandenį,  tolygiai supilkite aplink tvenkinio 

kraštą. Iš pradžių „Aqua ProEZ“ dvi ar tris dienas gali padidinti deguonies poreikį. Stebėkite 

ištirpusį deguonį du kartus per dieną. Laikinai padidinus aeracijos kiekį ir (arba) laikinai 

sumažinant pašaro kiekį, galima palaikyti tinkamą ištirpusio deguonies lygį. 

  

Dumblo sluoksnyje esančias bakterijas gali neigiamai veikti algicidai ir pesticidai. „Aqa Pro EZ“ 

vėl užpildys dumblo sluoksnį ir paspartins biodegradacijos procesą. Tai ne tik sumažins dumblo 

sluoksnio tūrį, bet ir sumažins maistinių medžiagų išsiskyrimą. Svarbu pažymėti, kad varis, 

naudojamas algiciduose ir herbiciduose, tokiuose kaip dikvatas, vario sulfatas ir kiti, kaupiasi 

dugno dumbluose ir yra kartu toksiškas mikrobiomui.  
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Koks yra geriausias būdas gauti optimalią naudą? 

  

 Visada geriausia aktyviai reaguoti į vandens kokybės problemas. Lengviau  

išspręsti tvenkinio priežiūros problemų priežastis, o ne padarinius. Didelis 

dumblių augimas atsiranda dėl lengvai prieinamų maisto šaltinių, paprastai 

dėl maistinių medžiagų pertekliaus vandenyje. „Aqua Pro EZ“ bakterijos 

naudodamos maistinių medžiagų perteklių, veikia  prieš dumblius, 

nutraukdamos dumblių maisto tiekimą. 

  

Iš kur atsiranda „Aqua Pro EZ“ bakterijos? 

  

 „Aqua PRO EZ“ naudojami mikrobai yra natūralios dirvožemio ir vandens 

bakterijos, kurios yra svarbi efektyvaus maistinių medžiagų pernešimo iš 

dirvožemio mechanizmo dalis. 

  

Ar „Aqua Pro EZ“ yra saugus žuvims? 

  

 Taip. Pašalindamas iš vandens amoniaką ir nitritus, „Aqua ProEZ“ pagerina 

žuvų ir kitų gyvūnų vandens aplinką. „Aqua Pro EZ“ formulė naudojama 

siekiant padidinti komercinių žuvų,  krevečių auginimo operacijas 

Ekvadore, Suriname, Meksikoje, Indonezijoje, Vietname, Malaizijoje, 

Bangladeše, Indijoje, Naujojoje Kaledonijoje ir JAV bei kitose šalyse.  

 

 

 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Kaip „Aqua PRO EZ“ kontroliuoja kvapą? 

  

„Aqua PRO EZ“ esančios bakterijos veikia tvenkinio kvapo priežastį- 

amoniaką ir lėtai suyrančias organines medžiagas. Pagreitindamas ir 

stabilizuodamas natūralias azoto virsmo reakcijas„Aqua PRO EZ“ labai 

sumažina arba pašalina aplinkos amoniako išsiskyrimą. Greitas sukauptų 

organinių medžiagų skaidymas  pašalina nemalonius kvapus.  

  

  

  

  

Kaip „Aqua PRO EZ“ skaidrina vandenį? 

  

  „Aqua PRO EZ“ sumažina dumblių populiaciją ir suardo plūduriuojančias 

ir suspenduotas organines medžiagas, uždengiančias vandens sluoksnį. 

  

Ar „Aqua PRO EZ“ išvalys tvenkinį nuo dumblių? 

  

  Taip. „Aqua PRO EZ“ veikimo būdas yra priversti „badauti“ dumblius, 

konkuruojant dėl pagrindinės maistinės medžiagos - azoto. Tam reikia labai 

aktyviai naudoti „Aqua PRO EZ“, kad ateityje nekiltų problema. „Aqua 

PRO EZ“ sukurtas naudoti aktyviai. Kai kuriose aplinkose gali būti patartina 

pradėti nuo švaraus vandens paviršiaus.  

 

 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Tai gali būti padaryta:  

Esamų dumblių pašalinimas Tai suteikia 

papildomo pranašumo pašalinant azoto ir 

fosforo junginius esančius dumbliuose. 

Apdorokite tvenkinį saugiu algicidu. 

Greitas metodas, tačiau turi daug 

ilgalaikio efektyvumo trūkumų. Žr. 2 

lentelę. „Aqua Pro EZ“ palyginimas su 

algicidais.  

  

Ar „AgriPro-W“ suderinamas su algicidais ar pesticidais? 

  

  Ne. Algicidai veikia trumpą laiką gerai, tačiau sunaikina tvenkinyje 

esančias natūralias bakterijas, kurios naudoja maisto medžiagų perteklių. 

Sumažinnus naudingų bakterijų kiekius, mažiau bus sunaudota maistinių 

medžiagų ir padidės ilgalaikių dumblių problemų tikimybė. 

  

Kaip algicidai sukelia ilgalaikes problemas? 

  

  Gamta reguliuoja maistinių medžiagų kiekį tvenkiniuose, kuriuose yra 

bakterijų, panašių į tuos, kurie randami Aqua PRO EZ“. Nuolatinis algicidų 

panaudojimas sunaikins šias naudingas bakterijas, o laikui bėgant tvenkinys 

praras maistinių medžiagų kiekio savireguliaciją. Rezultatas yra 

nesubalansuota ekosistema, kur maistinės medžiagos sąlygoja  didelę 

dumblių populiaciją.  

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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Kaip ir algicidai, pesticidai ir fungicidai taip pat naikina bakterijas, kurios 

yra būtinos, o nuolatinis jų naudojimas gali sukelti didesnių ilgalaikių 

problemų. 

  

Ar „Aqua PRO EZ“ yra algicidas? 

 

                        Ne. „Aqua PRO EZ“ nėra algicidas. „Aqua Pro EZ“ yra skirtas 

biodegraduoti dumblių pirminę augimo maistinę medžiagą - azotą. Jis 

nesunaikins gyvų makroorganizmų. „Aqua Pro EZ“ padės atkurti sveiką, 

subalansuotą vandens ekosistemą. . „Aqua Pro EZ“  yra netoksiškas, 

nedirginantis, natūralus ir nepakenks gyvūnams, augalams, paukščiams, 

žuvims ar žmonėms. 

  

Ar reikia aeracijos?  

  

                         „Aqua PRO EZ“ bakterijos medžiagų apykaitos procesuose naudoja 

ištirpintą deguonį. Šis panaudojimas paprastai neturės įtakos ištirpusio 

deguonies koncentracijai gerai aeruojamame tvenkinyje. 

  

                       Aeracija padidins „Aqua PRO EZ“ efektyvumą. Visus tvenkinius, kuriuose 

nėra tinkamo ištirpusio deguonies lygio, rekomenduojama aeruoti. 

Naudodamos laisvas organines medžiagas, „Aqua PRO EZ“ bakterijos 

smarkiai sumažina BDS (biocheminis deguonies poreikis). Tai yra 

pagrindinė bakterijų bioaugmentacijos panaudojimo nuotekų valymo 

http://www.filtravimo-uzpildai.eu/
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įrenginiuose priežastis. Vandens sistemose tai reiškia, kad daugiau ištirpusio 

deguonies liks žuvims ar krevetėms, nes mažiau reiks deguonies organinėms  

 

 

                         medžiagoms oksiduoti. „Aqua PRO EZ“ pagerins net neaeruojamo ar blogai 

aeruojamo  tvenkinio būklę.  

 

Ar „Aqua PRO EZ“ veiks tvenkinio dugne ir dumblo sluoksnyje?  

 

                        Taip. Bakterijų forma yra tinkama naudoti bakterijas visam tvenkiniui, 

įskaitant dumblo sluoksnį. Dumblo sluoksnis gali būti didžiausias maistinių 

medžiagų kiekis tvenkinyje dėl dviejų priežasčių. Bakterijų populiacijas 

dumblo sluoksnyje neigiamai paveikti algicidai ir pesticidai, patekę į 

tvenkinį liūties metu. „Aqua PRO EZ“ vėl užpildys dumblo sluoksnį ir 

paspartins skilimo procesą. Tai ne tik sumažins dumblo sluoksnio tūrį, bet ir 

sumažins maistinių medžiagų išsiskyrimą. Svarbu pažymėti, kad varis, 

naudojamas algiciduose ir herbiciduose, tokiuose kaip dikvatas, vario 

sulfatas ir kiti, kaupiasi dugno dumble, sukeldamas vis didėjančią 

toksiškumo problemą natūraliems mikroorganizmams.  

 

Kaip „Aqua PRO EZ“ naudojamas?  

  

                     „Aqua PRO EZ“ geriausiai naudojamas kaip tvenkinio tvarkymo programos 

dalis. Taigi norint gauti optimalius rezultatus, reikalingas pradinis 

pasirengimas ir nuolatinis dėmesys. Pradinė (max) dozė skirta tvenkiniui 

greitai užpildyti „Aqua PRO EZ“  kultūromis. Sezoniniam naudojimui 

reikalinga tik viena pradinė dozė, tuo tarpu visų metų naudojimui turėtų būti 
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naudojama antra pradinė (max) dozė. Pradinė dozė taikoma 1 į 1000 kubinių 

metrų 

 

  

 

Kokia palaikomosios dozės paskirtis? 

  

  Kadangi „Aqua Pro EZ“ yra sukurtas kaip prevencinis priežiūros 

produktas, kas dvi savaites vartojamos dozės užtikrina, kad bakterijos 

galėtų sunaudoti maistinių medžiagų srautus. Taip pat reikia atsiminti, kad 

„Aqua Pro EZ“ bakterijų skaičių sumažina vandens nutekėjimas, 

drėkinimas, išplovimas ir skirtingų rūšių konkurencija su mažiau 

pageidaujamomis bakterijomis. Palaikomoji dozė naudojama kas antrą 

savaitę 0,5 kg / 1000 kub. 

  

Ko galiu tikėtis iš rezultatų? 

    

1-2 dienos: pirmas pastebimas pokytis yra kvapo sumažėjimas, nes bakterijos 

oksiduoja amoniaką ir pradeda skaidyti kitus kvapus sukeliančius junginius. 

  

3–4 dienos: Mažėjant azoto kiekiui, chlorofilo aktyvumas pradeda mažėti. 

  

10–14 dienų: Bendra vandens kokybė ir skaidrumas pagerėja, kai bakterijos 

skaido suspenduotas medžiagas vandens visame lygyje. 

  

Kadangi kiekvienas tvenkinys turi unikalų savybių rinkinį, kuris turės įtakos 

bakterijų veikimui, laikas, per kurį pasiekiami norimi rezultatai, priklausys nuo 
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tvenkinio. Atminkite, kad „Aqua Pro EZ“ nėra greitas tvenkinio tvarkymo 

problemų sprendimas, o naudojamas kaip prevencinės priežiūros programos 

elementas, kuris, atidžiai sekant, duos puikių rezultatų..  

 

    

 

Panašu, kad produktas neveikia. 

 

Ar ežere ar tvenkinyje buvo dumblių problema? 

  

 

„Aqua Pro EZ" pašalins esamus dumblių „kilimėlius“, tačiau tai, kaip greitai tai 

įvyks, priklauso nuo to, kaip greitai auga dumbliai. „Aqua Pro EZ yra prevencinės 

priežiūros priemonė, naudojama aktyviai. Esant didelėms dumblių apkrovoms, 

prieš pradedant naudoti „Aqua Pro EZ“, gali būti gera strategija juos pašalinti 

mechaniškai tiek, kiek įmanoma. Tai yra priimtiniausias požiūris. Fosforas taip 

pat bus pašalintas kartu su dumbliais. Prieš pradedant ekologiškai saugesnę 

„Aqua Pro EZ“ programą, norint sumažinti bendras apkrovas, gali būti 

naudojamas algicidas.  

  

Ar rezultatų laukiama per greitai? 

  

Atminkite, kad „Aqua Pro EZ“ nėra cheminis „greitas pataisymas“ - norint pasiekti 

didžiausią vandens skaidrumą, gali praeiti kelios savaitės, nes bakterijos naudoja 

suspenduotas kietas medžiagas..  
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Ar buvo kokių atšiaurių oro sąlygų? 

  

Smarkus lietus perteklines maistines medžiagas nuplauna į tvenkinius. Ilgesnė 

sausra ir aukšta temperatūra taip pat skatina padidėjusį dumblių augimą. Gali 

prireikti padidinti „Aqua Pro EZ“ dozavimą. Atminkite, kad „Aqua Pro EZ““ yra 

saugus naudoti natūraliai atsirandančių bakterijų rinkinys  

 

 

Kokia yra tvenkinio vandens temperatūra? 

 

Daugelis tvenkinių yra maitinami šaltinių ir išlaikys šalto vandens temperatūrą. 

Šaltame vandenyje „Aqua Pro EZ“ biologinis aktyvumas yra lėtesnis. „Aqua Pro 

EZ“ veiks net  10 ° C vandens temperatūroje, tačiau procesas užtruks ilgiau. Kai 

tik bus nustatyta kontrolė, ji bus išlaikyta.  

 

Ar buvo tiksliai įvertintas tvenkinio ar ežero vandens tūris? 

 

 Kartais tvenkiniai yra gilesni, nei jūs manote, ir dėl to gali būti per mažos dozės. 

SVARBU: Atminkite, kad naudodami „Aqua Pro EZ“ negalite perdozuoti 

     

Produktas buvo naudojamas teisingai 3 - 4 savaites be pastebimo poveikio. 

 

              Gal tai vandens augalas – plunksnalapis? Tai yra plaukiojantys augalai, 

nepriklausantys dumblių šeimai, kurie kasmet užkrečia kai kuriuos ežerus. Jie 

dažnai painiojami su dumbliais. Šie augalai paima azotą iš atmosferos ir nėra 

veikiami „Aqua ProEZ“. Tačiau po plūduriuojančiu plunksnalapių sluoksniu bus 

akivaizdu, kad „Aqua ProEZ“. išvalė organines medžiagas vandenyje, panaikino 
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siūlinius dumblius ir pašalino bet kokias anksčiau egzistuojančias kvapo 

problemas. Kitaip tariant, „Aqua ProEZ“. dirbs tam, kas yra efektyvu.  

 

Alternatyviai šis vandens telkinys gali būti užkrėstas vienu ar daugiau mėlynai 

žalių dumblių rūšių. Šie dumbliai sudaro maždaug 11% iš visų dumblių. Kai 

kurie jų štamai sugeba kaupti azotą, ir naudoti kai jo trūktų, arba sugeba pasiimti 

tiesiai iš atmosferos.  

 

 

Akivaizdu, kad „Aqua ProEZ“ yra neveiksmingas prieš juos ir turetų būti 

nenaudojamas. Tačiau tokie atvejai yra reti ir daugumą mėlynai žalių dumblių 

rūšių  „Aqua ProEZ“ veikia. 
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