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Produktai Bacillus pagrindu

• Kodėl bakterijos?
– Ilgalaikis stabilumas dėl sporų susidarymo. Jei produktas 

laikomas sausai, tinkamumo laikas yra daug metų.

– Platus fermentinės ir metabolinės veiklos spektras. 
Fermentų gamyba. Labai aukštas gamybos lygis

– Natūraliai atsirandantys kamienai ir saugūs naudoti.

– Patentuotos atmainos, turinčios gerą vandens kokybės 
gerinimo ir našumo didinimo savybę.

– Konkuruoja su kitomis bakterijomis, tokiomis kaip vibrios ir 
mėlynai žaliais dumbliais.

– Daugelis panašių produktų negalima stabiliai išlaikyti 
sausoje formoje. Bacillus sporos yra stabilios.



Prox 4000x išvaizda



Savybės

• Maždaug 16 gramų vienete.

• 2 pirminiai Bacillus štamai, parinkti taip, kad galėtų 
skaidyti organines medžiagas ir amoniaką.

• >64 mlrd. Sporų vienoje tabletėje.

• Veikia nuo tvenkinio dugno į viršų. Tabletės grimzta į 
tvenkinio dugną ir sporos „sudygsta“ ten, kur yra 
organinės medžiagos. Tada bakterijos juda į viršų. 

• Nereikalingas aktyvavimas

• Tikslinis pristatymas į problemines sritis.

• Lengva naudoti. Nebrangu



sporas formuojantis Bacillus
Tikslingas įvedimas į problemines sritis. 
Sporos „sudygsta“

Organikos suskaidymas ir vandens 
kokybės pagerėjimas.  

Teisingai naudojant konkuruos prieš kitas 
bakterijas ir mėlynai žalius dumblius.  

Tabletė
16 gramų
>64 mlrd.
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Kaip tabletės veikia

pažiūrėkite kaip skiriasi spalvos!



Žuvų auginimo tvenkiniai



PRO4000x nauda žuvų tvenkiniuose

Mažiau sukauptų organinių medžiagų

Geresnis augimas

Aukštesnis išgyvenamumas

Nereikia vartoti antibiotikų

Mažesnės patogenų apkrovos

Mažesnis amoniako lygis

Reikia mažiau vandens keitimų

Sveikesni tvenkiniai, kuriuose mažiau mėlynai žalių dumblių

Mažesnis vandenilio sulfido lygis



Uždarosios apytakinės biologinės sistemos 
gali veikti geriau naudojant Bacillus.

Mažesni labai aeruojami tvenkiniai, naudojantys švarų 
vandenį keitimui, gali naudoti Bacillus

Dideli tvenkiniai gali naudoti Bacillus, 
įvesdami į jas į problemines zonas



Naudojimo principai

• Mes siūlome pradėti nuo mūsų gairių ir modifikuoti naudojimą, kad būtų 
optimizuotas gaminio funkcionalumas.

• Naudojimo pradžioje galima naudoti daugiau produkto, o vėliau sumažinti 
iki lygio, kuris veikia geriausiai. Tai yra bendras požiūris į produkto 
naudojimą.

• Produkte esančios bakterijos visada atlieka savo darbą. Tai yra moksliškai
patvirtintas faktas. 

• Kaip gerai bakterijos veikia aplinkoje, kontroliuoja vartotojas. Tablečių 
naudojimo lygius ir vartojimo dažnumą galiausiai turėtų nustatyti pats 
vartotojas. 

• Šios bakterijos gali būti naudojamos ir vamzdžiuose. Jei vamzdžiai yra neužteršti, 
bakterijos kolonizuos vamzdžius, neleisdamos augti patogeninėms rūšims

• Kai kada rezultatas pagerėja įdėjus organinės anglies šaltinį pvz. galima įpilti 
melasos: 20-30l/ha

• Bandymų metu nustatyta, kad naudojant Pro4000x vandens keitimų dažnis gali 
sumažėti 10-15 kartų, amonio lygis sumažėja 8-10 kartų.



Žuvų veisykla



Naudojimas žuvų veisykloje

• Nuo vienos iki dviejų tablečių per parą kasdien 
/5–10 m3 vandens.

• Maistinių medžiagų kiekis rezervuaruose turės 
įtakos bakterijų dauginimuisi.

• Aukštesnis maistinių medžiagų kiekis, ciklui 
progresuojant.

• Nepakenks daugumai biologinių filtrų

• Mažiau teršalų talpos dugne

• Mažesni amonio ir nitritų kiekiai


