
Visa naudojimo informacija ir kontaktai: https://www.avirisadditives.eu/ 

Biopreparato Pro 4000x 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. 

Vandens valymui standartiškai kiekvienam 1000 kubinių metrų tūrio naudojama 1 kg pradinė 

dozė.  

10m3 – 1 tabletė 

100m3-  10 tablečių. 

500m3 – 50 tablečių. 

 

Po to kas dvi savaites įdėkite 0,5 kg į 1000 kubinių metrų (palaikomoji dozė). 

Jeigu po 1 mėn jums reikalingas rezultatas yra pasiektas, daugiau dozuoti nebereikia. 

 

Kitu atveju, reikalinga palaikomoji biopreparato dozė, ypač, jeigu tvenkinio tarša iš aplinkos 

arba dėl žuvų yra pastovi. 

Geriausia vandens temperatūra: nuo +10oC. 

  

Naudojimas: Meskite tabletes į tvenkinio vandenį,  tolygiai sumeskite aplink tvenkinio kraštą 

ten, kur tarša didžiausia. Iš pradžių preparatas dvi ar tris dienas gali padidinti deguonies poreikį, 

jeigu laikoma daug žuvų. 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. „Pro4000x“ 

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 toksiškas mikrobiomui.  

 

Pradiniai rezultatai pasimato po 2 savaičių (bakterijos gyvas organizmas, joms reikia laiko), bet 

labai užterštiems telkiniams gali reikti ir kiek daugiau laiko (4-6savaitės). 

 

Jeigu tvenkinyje norite išnaikinti gijinius (siūlinius, paklodes, blanketweed) dumblius. 

 

Jeigu tvenkinyje norite išnaikinti gijinius (siūlinius, paklodes, blanketweed) dumblius. 

 Saulėtos dienos labai skatina šių dumblių augimą, būtina juos bent dalinai mechaniškai pašalinti prieš 

naudojant biopreparatus arba apdoroti spec. preparatu Blanketweed ar algicidais. 

 Esant dideliam šių dumblių kiekiui,pirmiausiai (labai atsargiai) reiktų naudoti algicidus (gesintos kalkės, 

vario sulfatas ir t.t.), tokiu atveju biopreparatus  įvedame ne anksčiau 48h po algicidų panaudojimo. 

 

 

https://www.avirisadditives.eu/

