HIGIENA ŚRODOWISKA

Aktywator biologiczny - Poprawia jakość wody
BlueWater ® to biologiczny aktywator zaprojektowany w celu poprawy jakości wody. BlueWater ®
stymuluje aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za recykling składników odżywczych,
wspierając bardziej zrównoważone i odporne środowisko. BlueWater® opiera się na synergii połączenia
składnika MIP water i specyficznych substancji buforujących.

STYMULACJA MIKROORGANIZMÓW
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Stymulacja populacji mikroorganizmów w celu poprawy degradacji
(mineralizacji) i reorganizacji (humifikacji) materii organicznej.

Rozpuszczalna M.O.
Nierozpuszczalna M.O.
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Fitoplankton

Efekt bufora dla optymalizacji środowiska.

Egzogenna masa
organiczna

PRZYWRÓCENIE NATURALNEJ
RÓWNOWAGI

Składniki
pokarmowe wody

• Zrównoważone populacje mikroorganizmów
• Równowaga mineralizacji / humifikacji
• Substancja organiczna jest zmineralizowana

Zooplankton

i przechowywana w osadach, co zmniejsza

Detrytus
Mikroorganizmy

szybkie wymywanie odpowiedzialne za
rozprzestrzenianie niepożądanych gatunków
• Odbudowana równowaga ogranicza rozwój
patogenów i szkodliwych składników chemicznych

Masa organiczna osadu
• Lepsza jakość i stabilność wody

Organiczne dno stawu

• Lepiej funkcjonujący łańcuch pokarmowy

www.olmix.com
www.olmix.com

BlueWater® zastosowany w celu obniżenia
wiosennej śmiertelności karpia - 2018
Związek Wędkarski w Normandii - ‘’La belle gaule de Rouen et de
Normandie’’, Pan Pierre Cretenet - Rouen (76) – Francja.

Całkowita powierzchnia lustra wody: 102ha
Liczba członków: 2,500
Pan Cretenet, prezes związku wędkarskiego, dzieli się swoim doświadczeniem z BlueWater®.
Problem:
Wysoka aktywność, zwłaszcza w wędkarstwie karpia prowadzi do intensywnego stosowania zanęty
w stawach. Akumulacja masy organicznej z biegiem czasu pogarsza jakość wody.
« Przez wiele lat spotykaliśmy się z wysoką śmiertelnością karpia wiosną/w okresie wiosennym. »
« Po podzieleniu się informacją o naszych trudnościach z dostawcą ryb, okazało sie, iż akumulacja
materii organicznej spowodowana intensywnym użyciem przynęty jest główną przyczyną wiosennej
śmiertelności karpia. »
Rozwiązanie:
« Od 4 lat, odkąd stosujemy BlueWater ®, wiosenna śmiertelność całkowicie zniknęła z naszych
stawów. Biuro Stowarzyszenia zdecydowało dwa lata temu, z sukcesem rozszerzyć stosowanie
BlueWater® na każdy «wrażliwy» staw. »
« Dlatego zalecamy stosowanie BlueWater® dla każdego stowarzyszenia lub indywidualnego hodowcy
borykających się z tym samym problemem. »

BlueWater® charakterystyka
Parametry fizykochemiczne

MIP water sk ładnik at y w ny
Wartość neutralizująca
(S,Zn,Si, Na…)

46

CaO w formie węglanowej

Rozpuszczalność

50

MgO w formie węglanowej

Wilgotność

Na2O w formie węglanowej

pH
Gęstość

Opakowanie

• Worek 25 kg
(paleta 50 worków, 1 250 kg)
• 600kg big bag

<1%
9
1.21

Bluewater ® ma postać granulatu, bez drobnych cząstek, co ułatwia
jego użytkowanie. Bluewater ® szybko się rozpuszcza.

Instrukcja stosowania

• Zastosuj BlueWater ® w ilości od 150 do 600 kg / ha zgodnie z
zaleceniami Twojego sprzedawcy.
• Rozsyp BlueWater® równomiernie na powierzchni wody.
• BlueWater ® może być stosowany w rolnictwie ekologicznym zgodnie
z EC rozporządzenie nr 834/2007 i EC 889/2008 i jest zgodne z North
American NOP (National Organic Program).
• BlueWater ® zastępuje stosowanie wapna.

Klasyfikacja:
Materiały wapnujące - standard NF U 44-001.
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