
A
gro

B
io

Co potřebuji vědět při aplikaci přípravku EnviPond do jezírka.

Pro stoprocentní vyčištění vody je ideální, splňuje-li vaše jezírko tyto parametry:

Jezírko by mělo být alespoň 1m hluboké a mít objem minimálně 3 m

Používejte UV lampu, jejíž zářivka není starší dvou let a má sílu 4 watty na jeden
m vody (10 m vody = 40 watt apod…)
Dostatečný výkon UV lampy je důležitý pro zabránění tvorby zelené vody
(jednobuněčná řasa).

Používejte kvalitní biologickou filtraci o správné kapacitě. Na každý m vody
doporučujeme 10L objemu filtrace s Biomediem a mechanickou filtrací. Se
stoupajícím množstvím kubíků vody již není nutné násobit objem filtru. Jezírka
nad 50 m mají lepší samočistící vlastnosti a filtrace zde může mít objem zhruba
5-7L na m vody v jezírku. Se stoupajícím počtem ryb stoupá požadavek na
objem filtrace a naopak. Pravidelně filtraci čistěte.

Používejte hladinový sběrač tzv. skimmer. Ten zajistí sesbírání veškerých
plovoucích nečistot jako je například listí nebo případné řasy z vodní hladiny.
Tím se zamezí hnilobě uvnitř jezírka a výrazně se ulehčí práci bakteriím.
Pravidelně skimmer čistěte.

Sledujte pH vody. Při pH vyšším než 8 pracují bakterie hůře a zvyšuje se
možnost tvorby vláknité (dlouhé) řasy. Ideální pH vašeho jezírka by mělo být v
rozmezí 6-7,3. Při vysokém pH se rovněž stává amoniak jedovatým a může
zabít ryby v jezírku.

Zabraňte stékání okolní vody při deštích do jezírka. Voda sebou splachuje hlínu
a volné nečistoty, které ovlivňují čistotu vody.

Máte v jezírku rostliny zasazené v zemině? Pokud ano, vyjměte je, a přesaďte
do kačírku bez hlíny. Rostliny se musí živit dusičnany, které pak chybí řase k
jejímu růstu.

Omezte krmení na nutné minimum po dobu, kdy chcete vyčistit vodu. Čím více
krmení, tím více odpadu ve vodě a tím větší riziko znečištění.

Pokud se budete držet všech těchto zásad a nebo se jim budete snažit alespoň co
nejvíce přiblížit, bude vaše jezírko krásně průzračné a bude plnit svou roli v zahradě.

1) Hloubka vody:

2) UV lampa:

3) Filtrace:

4) Hladinový sběrač:

5) PH vody:

6) Dešťová voda:

7) Rostliny:

8) Krmení ryb:
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Envi Pond - Jezírka
Vynikající pro jezírka, jezera a veškeré vodní plochy.

Zabraňuje výskytu řas, tvorbě usazenin na dně jezírek,
vyrovnává změny PH mezi dnem a nocí a projasňuje vodu.

Envi Dry - WC
Urychlují rozklad organické hmoty v

suchých záchodech Envi Line - Odpady
Zabraňuje vytváření nánosů organických materiálů,
ucpávání odpadního potrubí, podporuje funkčnost

septiků,žump či odpadního a kanalizačního systému.

Envi Waste - ČOV
K rozkladu organických nečistot

v domovních čistírnách odpadních vod.

Balení:   25 g
Envi Fisch - Akvária

Produkuje biologicky čistou vodu v akváriích.

Envi Grease - Rozklad tuků
Slouží k rozkladu tuku na organické frakce a zabraňuje

nepříjemnému zápachu. Je určen pro provozy a domácnosti
s lapačem tuku nebo žumpou.

Envi Sep - Septiky
K rozkladu organických nečistot v žumpách

a septicích.

Envi Comp - Komposty
K výraznému zkrácení doby kompostování
bez ztráty výživných vlastností kompostu

ŘADA BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
- SMĚSI BAKTERIÍ A ENZYMŮ -

Více informací naleznete na www.zahradavkapse.cz


