
Haltenyésztés
Profi - Linie

Négy termék feltöltött 
tavak optimalis 
gondozásához



Iránymutató ötletek a vízelőkészítéshez 
és vízgondozáshoz:

125 ipari 
jogvédelem/iparjogvédelmi igénybejelentés, 
amelyek közül 85 szabadalom/szabadalmi 

bejelentés

A jó érzés biztonságával
A folyó- és állóvizek specialistája

A Söll-filozófia lényege: olyan maximális 
eredményt nyújtó termékek biztosítása, 
amelyek ökológiai szempontból a 
legmegbízhatóbbak, és nem hatnak 
károsan sem az emberre, sem a halakra. 
Termékeink fejlesztése során felhasználjuk 
mindazokat a tapasztalatainkat, amelyeket 

az ivóvíz-előkészítés terén hosszú évek alatt szereztünk. Természetes folyamatokat 
és öntisztító eljárásokat alkalmazunk a vizekben, és termékeinkben is hasznosítjuk 
megalapozott ismereteinket.

Vízkémiai és mikrobiológiai termékekgy-
ártójaként gondoskodunk: a termék-
minőségről, legális termékekről és kedvező 
árakkal a gazdaságosság fenntartásáról.
Az ügyfeleinkkel kialakított partneri 
együttműködés képezi az alapját hosszú 
és tisztességes üzleti kapcsolatainknak.

15 év kutatás ésfejlesztés 
a vízminőség javításáért.
MADE IN GERMANY
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A tanúsítást a PROFiCERT eljárás alapján folytattuk le, és a tanúsított rendszert rendszeresen felügyeljük.

Az érvényesség a www.tuev-club.de honlapon ellenőrizhető. Az eredeti tanúsítvány egy felragasztott hologramot tartalmaz.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimerstr. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331

Darmstadt, 2010-11-11Tanúsítóhelye TÜV Hessen                -A tanúsítóhely vezetője- 

A tanúsítvány nyilvántartási száma:   73 104 1824Szerződésszám:         4217 5217Érvényes:         2013-11-10     

szabvány szerint működtetett menedzsment rendszerről

kutatás és fejlesztés, termékek gyártása és terjesztése, 
ljárások és berendezések a víz lőkészítéséhez.

Söll GmbHFuhrmannstraße 6D-95030 Hof

ungarischMember of

TGA-ZM-05-07-00

ungarisch

TANÚSÍTVÁNY
az EN ISO 9001:2008 

az alábbi tevékenységi területen működtetett menedzsment rendszere megfelel a 
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Az eljárást a TÜV  PROFiCERT előírásai alapján folytattuk le és a tanúsított rendszert rendszeresen  

felügyeljük.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimerstr. 119, D-64285 Darmstadt.

Darmstadt, 2009-09-23

Tanúsítóhelye TÜV Hessen

            -A tanúsítóhely vezetője- 
A tanúsítvány nyilvántartási száma:   73 100 1824

Szerződésszám:          4153 3187

Érvényes:         2012-09-22

     

szabvány szerint működtetett menedzsment rendszerről

Söll GmbH

Fuhrmannstraße 6, D-95030 Hof

Ez a tanúsítvány csak a fő tanúsítvánnyal együtt érvényes

kutatás és fejlesztés, termékek gyártása és terjesztése, 

eljárások és berendezések a víz előkészítéséhez.
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A víznek élnie kell

Falkenstein, völgyzáró gát Pisztrángtenyésztő telep

Mesterséges tó Erlach Wolfrum úr halastavai
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Peridox®

Biocid termék a tógazdaság higiéniája 
érdekében
A feltöltött tavakban csökkenti a parazita-
terhelést, kiírtja a fonálmoszatokat és fokozza 
az oxigéntartalmat
 10. oldal

AquaStab® Superkalk
vízstabilizátor
A tógazdaság optimális pH-értékének gyors 
beállításához. Sokszorosan hatékonyabb,  
mint a hagyományos mész1

 6. oldal

SchlixX®  
Iszap lebontó
A tó egészséges állapotának megtartásához 
és az iszap aktív lebontásához, valamint a 
vizek feltöltődésének megakadályozására 
 12. oldal

baua: reg. szám: N-30437

Köszönetet mondunk a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériumnak e termék fejlesztéséhez 
nyújtott támogatásáért (támogatási kód 02WT9841/3)

SchlixX®  plus
A plusz, amit a mikroorganizmusok 
nyújtanak
A tó egészséges állapotának megtartásához 
és az iszapzátonyok aktív lebontásához, 
valamint a vizek feltöltődésének mega-
kadályozására a mikroorganizmusok tartós 
hatása következtében 16. oldal

A biocidokat biztonságosan kell  
használni. A címkét és a termék  
tájékoztatót használat előtt mindig  
el kell olvasni.
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AquaStab® Superkalk
Sokszorosan hatékonyabb, mint a hagyományos mész1

 • Biztosítja a tókörnyezet optimális   
  beállítását1

 • Beállítja a pH-értéket az optimális 
  tartományban, és stabilizálja azt
    • Méregteleníti a halat nitrites 
  vizekben 
 • Ammónium/ammóniák spontán 

   kiválasztása  
  • 50 %-ot meghaladó hozamnövekedés 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Az algák és növények elszaporodása befolyásolja a termelésben résztvevő tó vizének tulajdonsagait. A 
Söll AquaStab® Superkalk rövid idő alatt minden hal számára ideális életkörülményeket teremt. Az 
optimális széndioxid-koncentráció, a hidrogénkarbonát- és kalciumtartalom egyaránt létfontosságú a tó 
valamennyi élőlénye számára. A Söll AquaStab® Superkalk a kalcium karbonátkeménység formájában 
történő adagolásával biztosítja a flóra és fauna fejlődését. A tó biológiai öntisztító képessége azonnal 
aktívvá válik! A Söll AquaStab® Superkalk a vízminőséget javítja a halgazdasági tavak stabil ökológiai 
egyensúlyának biztosításához. A Söll AquaStab® Superkalk alkalmazása különösen káros anyagok, 
pl. ammóniák, nitrit és nehézfémek jelenléte esetén, illetve legyengült halak esetében hasznos.  A Söll 
AquaStab® Superkalk pozitív mellékhatása, hogy lassítja a szivattyúk és vezetékek korrodálódását. 

HATÁS
Söll AquaStab® Superkalk a vizet létfontosságú kalciummal és széndioxiddal táplálja. A széndioxid 
szabályozza a természetes egyensúlyt (akár feleslegről, akár hiányról legyen szó). A biotóp a 
kiegyenlítéssel tart fenn stabil pH-értéket 7,5 és 8,5 között (pH-érték ingadozásainak csökkentése) 
azáltal, hogy növeli a karbonátkeménység (KH) értéket. A 8,5 feletti pH-értéke és a jelentős pH-érték 
ingadozás stresszként hat a halakra. Ez a stressz legyengíti az állatokat, akadályozza a szaporodást 
és gyengíti a takarmányhasznosítást. A stabil KH- és pH-értékekkel optimálisan megelőzhetők az olyan 
betegségek, mint a Costia, a Trichodina és a Chilodonella, amelyek miatt nőhet a legyengült halak száma 
és megnőhet az elhullás szama. Haszonhalak esetében a víz savasságából és lúgosságából fakadó 
betegségek megfelelő alkalmazás esetén többé nem jelentkeznek. A Söll AquaStab® Superkalk 
használata csökkenti a szükséges takarmánymennyiséget és támogatja a halak szaporodását. Elősegíti 
a halak táplálására használt apró algaevő állatkák 
(pl. vízi bolhák, kerekesférgek) szaporodását. A káros 
anyagokat lebontó mikroorganizmusok optimális 
feltételeket teremtenek a tóban és a szűrőkben. A 
kalciumadagolással a Söll AquaStab® Superkalk 
ezen kívül stabilizálja a ikrák héjvastagságát és 
ezzel javítja az ívási minőséget. A Söll AquaStab® 
Superkalk mindezen előnyei akár 50 %-ot 
meghaladó hozamnövekedést is eredményezhetnek.

Összefoglalva elmondható, hogy a 
CarbonAdd®* kiegyenlítő rendszerrel 
lehetővé válik a tókörnyezet a tógazdaság 
által kívánt területeken történő irányítása. 
Ezzel analóg hatás nem érhető el a tó vizének 
mésszel történő kezelésével.

Részlet a Fischer & Teichwirt 6/2001 számából
Szerz: Dr. G. Füllner

* CarbonAdd = AquaStab

1
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HASZNÁLAT
a) A használat módja
Söll AquaStab® Superkalk terméket a tó teljes felületén egyenletesen szétszórva kell alkalmazni, de 
előzőleg nem kell vízben feloldani. Kívánatos, hogy használata után a víz rövid idejig zavarossá váljon. A 
szűrő és az egyéb berendezések tovább működhetnek.
b) Adagolás
100 g Söll AquaStab® Superkalk terméket számítunk 1m³ (1000 liter) tóvízhez. Egyes speciális 
esetekre azonban nagyobb adagolási mennyiség érvényes. Ilyen eset áll fenn, ha a pH-érték kora este 
9,5 felett van és/vagy a KH-érték 5 °NK alatti. A vízjellemzők meghatározása után szívesen kiszámítjuk 
Önnek a szükséges mennyiséget.
c) Optimális alkalmazási pont
Az AquaStab® Superkalk alkalmazásával a legkiválóbb eredményekre törekszik, ha a terméket kora 
tavasszal, illetve a vízegyenérték jelentős ingadozása esetén használja. 

A nappali és éjszakai pH-értékek ingadozásai

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

8,3

pH-Wert

kiegyenlítve 
AquaStab® Superkalk

kiegyenlítés nélkül (az 
AquaStab® Superkalk

Halált okozó értékek Brandt szerint 
(1937):
pH-érték 9,2 - Pisztráng, sügér
pH-érték 10,7 - Csuka
pH-érték 10,8 - Ponty, compó

pH-érték ingadozás = Közvetlen hatás a 
halállományra
1. Savasság miatti betegség az ingadozó pH-
értékek miatt a következőkkel: Ugrásszerű átalakulás, 
asphyxia mint a CO²-mérgezés következménye, 
kopoltyúroncsolódás
2. Lúgosság miatti betegség a pH-érték emelkedése 
következtében:
A kopoltyú-hámszövet felmaródása és az uszonyok 
kirojtosodása, a bőr és a kopoltyúk nyálkásodása

Tudományos tesztek igazolják: 
A AquaStab® használatának eredményeként a halak tovább élnek, jobban hasznosítják a takarmányt, ami gyors és jelentősen nagyobb 
mértékű növekedést[1] eredményez. A víz tisztább és a biotóp számára alkalmas és stabil lesz.  Az AquaStab® perceken belül beindítja 
a természetes öntisztítási folyamatot a vizekben. Mindig.   Az AquaStab® jelentős biológiai fajtagazdagságot biztosít, és ezzel bezárja a 
természetes táplálékláncokat[2]. 

[1] Szászországi Regionális Mezőgazdasági Hivatal, Halászati szakcsoport 
[2]   BMBF - Szövetségi Képzési, Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium, támogatási kód 02WT9841/3 

EU-szabadalom 

0 737 169
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TUDNIVALÓK
a) A hatást korlátozó körülmények: Ha a tóban folyamatosan sav- vagy lúgforrás van, a Söll 
AquaStab® Superkalk gyorsabban elhasználódik, mivel állandóan semlegesítenie kell. A teljes 
felhasználást követően a pH-érték már nem stabil.  Figyelem: A Söll AquaStab® Superkalk vízben 
oldódik. Folyóvizes berendezések esetén, ill. vízbevezetéssel és -elvezetéssel rendelkező tavakban a 
hatás a tó vizének nyolcszoros cseréjéig adott.
b) Kölcsönhatás más termékekkel
A Söll ápolási programból:
Nem tanácsos a Söll Peridox® és a Söll AquaStab® Superkalk egyszerre történő alkalmazása. 
Javasoljuk, hogy a Söll AquaStab® Superkalk alkalmazására a Söll Peridox® használata előtt egy 
nappal kerüljön sor. A Söll ápolási program többi terméke és a Söll AquaStab® Superkalk mindig 
alkalmazható együtt. 
c) Figyelmeztetések
Ha az ápolószer használata után nagyon magas, állandó pH-érték tapasztalható, akkor csak a Söll 
AquaStab® Superkalk segítségével nem érhető el további javulás az anyag túlzott mértékű adagolása 
nélkül. Ebben az esetben egy tesztkészlettel meg kell mérni a pH-értéket és a KH-értéket.  Ne használjon 
gipsztartalmú porszerű anyagokat; a gipsz a vízben nagyon nehezen oldható, és lerakódik az üledékben. 
Az üledékben a gipsz nagyon mérgező (a záptojáséhoz hasonló szagú) kénhidrogénné redukálódik, és a 
biotóp károsodásait okozza.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK
A Söll AquaStab® Superkalk a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg. 
Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!

AquaStab® Superkalk
Sokszorosan hatékonyabb, mint a hagyományos mész1

M indkét terület, Erlach és Säugries 
kezelt tóterültein figyelemmel kísérték 
az összes pozitív vízkémiai hatást (a pH-
értétk csökkenését, a kiegyenlítő kapacitás 
növekedését és ezzel együtt a pH-stabilitás 
növekedését, az átlátszóság növekedését. 
Negatív következmények feltárására nem 
került sor.

Részlet a Fischer & Teichwirt 11/1997 számából
Szerző: Ingrid Schuster, Thomas Willuweit,  

Dr. Robert Klupp

Példa az AquaStab® Superkalk
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Peridox®

Biocidtermék az állatorvoslás higiéniájáért

 • Nem esik a maradványanyagok   
  legnagyobb mennyiségére vonatkozó  
  rendelet hatálya alá 

 • A hatóanyag maradványmentesen   
  lebontható 
 • Nincs várakozási idő az állat  
  levágásáig (biológiailag nem    
  halmozható fel)

A sajátos pH-érték stabilizáló összetétel következtében a a hatóanyag hatóideje és 
hatása optimális. Ugyanakkor növekszik a víz oxigéntartalma. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Söll Peridox® por alakú biocid termék, amely a halgazdasági tavakban élő paraziták és algák tömeges 
kifejlődésének és szaporodásának megakadályozására került kifejlesztésre.A paraziták kártevő 
organizmusok, amelyek nagy tömegben terjedhetnek el. Ezek az organizmusok legyengítik a halakat 
úgy, hogy az állomány akut módon károsodik. Később másodlagos megbetegedések is előfordulnak, 
mint például a bakteriózisok stb., amelyek további elhullást eredményeznek. A Söll Peridox® révén egy 
legális, hatékony és bevált eszközhöz jut, amellyel a készlet fennmaradása biztosítható:

ALKALMAZÁS pARAZITÁK ESETÉN
A stabil talajvízértékek megakadályozzák a különböző paraziták, mint pl.a Costia, a Trichodina és 
Chilodonella, valamint szintén sokféle másodlagos betegség, például a savasság vagy lúgosság miatti 
betegség tenyészvízbe kerülését. A Söll Peridox®  megakadályozza pl. a kopoltyúnekrózist és a bőr és 
a kopoltyúk nyálkásodását. 
Hatás és előnyök: A Peridox® révén egy nagyon egyszerűen rendelkezésre álló eszközhöz jut, amely 
kis mértékű túladagolás esetén nem vezsélyezteti az állományt, és már napi egyszeri alkalmazással 
jelentős időmegtakarítást eredményez. Amint a Söll Peridox® találkozik a parazitákkal vagy azok 
lárvaalakzataival, oxidációs folyamat indul be. Ez a folyamat roncsolja a paraziták sejtstruktúráját. 
A paraziták elpusztulnak. Ajánlott adagolás esetén a hőmérséklettől függően a 33-48 óráig életképes 
parazitalárvák már 3 óra elmúltával elpusztulnak. Ahhoz, hogy a kifejlett paraziták további lárvákat se 
tudjanak a vízbe juttatni, a Söll Peridox® háromszori-négyszeri használata szükséges. Az oxidációval 
felszabadítandó oxigén közvetlenül a vízben oldódik fel, és ezzel fokozza a víz oxigéntartalmát. 

Adagolási javaslat parazitafertőzöttség esetén, amelyet pl. Ichthyophthirius okoz (fehér foltosság): KH-
érétk 5 alatt (savmegkötési képesség 1,8) 35 - 45 g/m³; KH-érték 5 - 15 (savmegkötési képesség 1,8 - 5,4) 
45 - 60 g/m³; KH-érték 15 felett (savmegkötési képesség 5,4) 60 - 80 g/m³, Gyrodactylus betegség esetén 
szivárványos pisztrángoknál: Adagolás növelése 10 g/m³ mennyiséggel • Bevitel: Síkszerű beszórás a 
tenyészvizekben.
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ALKALMAZÁS FONÁLMOSZATOK ESETÉN
A fonálmoszatok főként azért károsak a halgazdaságok számára, mert megnehezítik a lehalászást és 
megzavarják az állatokat. 

Hatás és előnyök
Söll Peridox® közvetlen érintkezéssel fejti ki hatását a fonálmoszatokra. A szer tönkreteszi a fonálmoszatok 
sejtstruktúráját, és az organizmusok 24 órán belül teljesen elbomlanak.  Már néhány perc elteltével 
látható, amint az algák felbomlanak és a víz felszínére emelkednek. Itt található az ajánlatunk ezeknek a 
maradványoknak a kihalászására a tápanyagok ismételt felszabadulásának el kerülése élrdekében, mert 
akkor további fonálmoszat-képződés indulhat be.

Adagolás fonálmoszatok esetén
Helyi alkalmazás 35 - 45 g/m² tenyészvizekben
Bevitel: Kiszórás a helyi fonálmoszat-telep köré
A fonálmoszatok folyamatos tömeges képződésének megelőzésére csak a tápanyagszállítás következetes 
csökkentése alkalmas. Ehhez javasoljuk az általunk gyártott Söll SchlixX® alkalmazását 1 nappal a 
Peridox® használata után.

ALKALMAZÁS oxIgéNHIÁNy ESETéN
Az oxigén éppen a nyári hónapok magas hőmérséklete túl sok mocsári iszap képződését és emiatt a 
halállomány rendelkezésére álló tér csökkenését és jelentős elhullást eredményezhet. A Söll Peridox® az 
heveny oxigénhiány kezelését szolgálja és szabályozza a vízben rendelkezésre álló oxigén mennyiségét, 
így megakadályozza pl. a kopoltyúnekrózist.

Hatás és előnyök
Heveny oxigénhiány esetén a Söll Peridox® anyaggal közvetlenül a tenyészvízet kell beszórni. A benne 
található aktív oxigén a vizzel reakcióba lépve azonnal növeli az oldott oxigén mennyiségét.

Adagolás oxigénhiány esetén
10 g/m³ tenyészvíz kb. 1,5 mg/liter mennyiséget továbbít
Bevitel: Síkszerű beszórás a tenyészvizekben

FONTOS: Az adagolás semmi esetre se lépje túl a 100 g/m³ mennyiséget.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK
A Söll Peridox® a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg, 1.000 kg. 
Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!

Jelölés a 98/8/EK irányelv szerint:
A biocideket biztonságosan kell alkalmazni. Használat előtt olvassa el a jelölést és a termékre vonatkozó 
információkat. baua: reg. szám: N-30437
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SchlixX®

Iszap megszüntetése kotrás nélkül

 • Jelentősen csökkenti a szerves 
  iszap lerakódását
 • Megköti a foszfort és megakadályozza  

  az algavirágzást 
 • Korhadás és káros gázok képződése   
  ellen 
 • optimális a tenyésztavak számára 
 • Javítja a húsminőséget

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Idővel minden tóban képződik iszap, például növényi levelek, elpusztult mikroorganizmusok, 
takarmánymaradványok és elpusztult halak miatt. Ezek korhadási folyamatokhoz vezethetnek, a víz 
megzavarosodik és kellemetlen szagú lesz. Ezek a korhadási folyamatok mindig korlátozzák a vízben 
lévő oldott oxigén mennyiségét.
Több évig tartó lerakódási folyamat esetén a parti növények természetszerűleg feltöltődést okoznak. A 
nagyobb iszapréteget közvetlenül telepítési területként hasznosítani képes első növények a nád, a káka 
és a gyékény. Erősen összefonódott gyökérzetükkel ezek a növények megkötik az iszapot, és további 
üledéklerakódást eredményeznek. Ezzel a halgazdaság elveszíti a tenyészfelület egy részét. 
A Söll SchlixX® sgeítségével megszabadíthatja a tenyésztavat az iszaptól és a lerakódásoktól. A tó 
kotrásának költségei és a ráfordított idő így megtakaríthatók.  A Söll SchlixX® révén ezen kívül a világon 
a legerősebb foszfátmegkötő eszközéhez juthat. Az algák fő táplálékát képező foszfát megkötésével a Söll 
SchlixX® megakadályozza az algaképződést, és így lehetővé teszi a vízben élő algák mennyiségének 
tartós csökkentését.

HATÁS éS ELŐNyÖK
A Söll SchlixX® legfeljebb 6 hétig megmarad a víz alján, és közben rendszerint a szerves 
lerakódások 80 %-át eltávolítja.
• Jelentősen csökkenti a szerves iszaplerakódást
• Korhadás és káros gázok képződése ellen
• Megköti a foszfátot
• Tenyészfelület visszanyerése
• Optimális a tenyésztavak számára
Szabadalmaztatott ásványianyag-kombinációnk segítségével az alapréteg aktív oxigénnel 
telítődik és így lebontódik. Megköti a nehézfémeket és a halakra veszélyes egyéb anyagokat, 
valamint a foszfátot, az algák fő táplálékát. Az eredmény az iszapréteg látványos lebomlása és 
az algavirágzás hatékony megelőzése. A lebomlással járó szagok azonnal semlegesítődnek. 

12



HASZNÁLAT
50 g Söll SchlixX® minden 1m³ (1000 liter) vízhez.
Különösen erős iszaplerakódások esetén kétszeres adagolást javaslunk.

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK
A Söll SchlixX® a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg.
Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen

Elötte SchlixX®

Utánno SchlixX®

Az iszaplerakódás 
nagy méreteket ölt.  
Az iszapban a 
szervetlen anyag 
részaránya rendszerint 
nagyon alacsony.

A szerves iszap 
nagyrészt lebomlik. 
A szervetlen anyagnak 
csak csekély hányada 
marad meg.
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• Jelentősen csökkenti a szerves  
 üledéklerakódásokat
• Alapos lebontás
• Rothadás és káros gáz  
 képződése ellen
• Megköti a foszfort és így megakadá 
 lyozza az algavirágzást

SchlixX® Tabs
Alapos üledéklebontás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A szervetlen üledéklerakódások mellett a szerves anyagok, pl. lehulló lomb, elpusztult növényrészek, 
ételmaradékok és állati ürülékek minden vízfajtában szerves iszap képződését eredményezik. 
Természetes rothadási folyamatok jönnek létre. A következmény az oldott oxigén csökkenése. A víz 
gyakran zavarossá válik, és kellemetlen szag képződik.

A parti növényzet között a víz természetszerű feliszaposodása következik be az üledék hosszú 
éveken át tartó lerakódása esetén. Az első növények, amelyek a magasabb iszapréteget közvetlenül 
megtelepedési felületként képesek hasznosítani, a nád, a káka és a gyékény. Tömör gyökérzetükkel 
ezek összetartják az iszapot, és lehetővé teszik az üledék további lerakódását.  
Így pl. a halgazda számára fontos tenyészfelület vész el.

A SchlixX® Tabs segítségével célzottan tisztíthatja meg a vizet a szerves üledéktől és a 
lerakódásoktól – egész egyszerűen!
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HATÁS éS ELŐNyÖK
Szabadalmaztatott ásványianyag-kombinációnknak köszönhetően az üledékréteg aktívan oxidálódik, és 
így lebomlik. A nehézfémek és a halak számára veszélyes egyéb anyagok, valamint az algák alapvető 
táplálékát jelentő foszfát visszafordíthatatlanul megkötődik.  
A rothadás szaga azonnal semlegesítődik. Szilárd állagának köszönhetően a  
SchlixX® Tabs célzottan elhelyezhető az üledékes területeken. Kiválóan alkalmazható a halgazdaság 
problémás területein, így pl. a lefolyóépítmények területén („Mönch“).

HASZNÁLAT
Adagolás: 1 tabletta/m2.
Különösen erős eliszaposodás vagy a nád, káka, gyékény sűrű növekedése esetén dupla adag 
alkalmazását ajánljuk. Dobja a tablettákat közvetlenül az üledékes területre. 

SchlixX® tablettával 
történő kezelés előtt

SchlixX® tablettával történő kezelés 
után. A szerves üledék nagyrészt  
lebomlott. Csupán csekély mennyiségben 
maradnak meg nem szerves anyagok, pl. 
homok és kavics.

SchlixX® tablettával 
történő kezelés után

Az üledéklerakódás megnövekszik. A 
szervetlen anyagok aránya az üledékben 
normál esetben igen csekély (gyakran 
kevesebb mint 20 %).
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SchlixX® plus
A plusz, amit a mikroorganizmusok nyújtanak

 • Kettőzött hatás a rendkívül aktív 
  mikroorganizmusoknak köszönhetően
 • Jelentősen és tartósan csökkenti 
  a szerves iszap lerakódását
 • Korhadás és káros gázok képződése   
  ellen
 • Megköti a foszfort és így jelentősen 
  gátolja az algavirágzást
 • optimális a tenyésztavak számára

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
SchlixX® plus a nagyon aktív mikroorganizmusokhoz adagolva még hatékonyabb az 
iszapeltávolításban. A bevitelt követően megkezdődik a szerves iszap, az elpusztult algák, a 
növénymaradványok, növényi levelek és halmérgek lebontása.
A halhúsra esetleg negatív hatást gyakorló korhadási folyamatok a SchlixX® plus termékkel 
megakadályozhatók, ami pozitívan befolyásolja a halhús minőségét.
A Söll SchlixX® plus révén rendkívül hatékonyan és tartósan szabadíthatja meg a vizet 
az iszaptól és a lerakódásoktól. A tenyészterület visszanyerésével lehetővé válik a hozam 
növelése. 

SchlixX® vagy SchlixX® plus ?
Kb. 80 cm-es iszapréteg felett a Söll SchlixX® plus használatát javasoljuk. A nagyon aktív 
mikroorganizmusok révén rendelkezésre áll egy további biológiai összetevő a SchlixX® aktív 
oxidáló funkciójának támogatására az iszapréteg lebontásához. A mikroorganizmusok egy 
része hat hét után is aktív, amikor a SchlixX® ásványianyag-kombinációja feloldódott, így 
hosszan tartó iszaplebontás érhető el.

HASZNÁLAT
SchlixX® plus  két összetevőből áll.
Adagolás 1m ³ (1000 liter) vízhez: 45 g az „A összetevőből“ és 5 g a „B összetevőből“
A két összetevőt egymással jól össze kell keverni és vízben fel kell oldani.

FONTOS: Gondoljon arra, hogy a SchlixX® plus esetében mikroorganizmusokkal dolgozunk, 
amihez legalább 8 °C-os vízhőmérséklet szükséges. A gyakori oxigénhiányban szenvedő 
vizek esetében először a megfelelő oxygen ellátottságot kell biztosítani!

CSOMAGOLÁSI MÉRETEK
a Söll SchlixX® plus  a következő csomagolási méretekben kapható: 10 kg, 25 kg, 500 kg.
Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen!
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Megjegyzés:
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Megjegyzés:
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Megrendelőlap
töltse ki és faxolja a 0040314252498

S. C. TRITON
Tehnologie de Ape srl. 
Str. Andrei Saguna nr. 17
Bloc8, Scara D, Ap. 10
Judetul Covasna



A műszaki változtatások és az árváltozás joga fenntartva. 
Fizetési feltételek: a számla dátumától számított 14 napon belül levonás nélkül.
Jelen árlista kiadásával annak minden korábbi változata hatályát veszti. 
Kizárólag Általános szerződési feltételeinkre érvényes. 
Érvényes 2011. január az újabb árlista megjelenéséig.

Mennyiség Cikksz. Termék Ve Hatótávolság

14278 AquaStab® Superkalk 10 kg 100 m³

14280 AquaStab® Superkalk 25 kg 250 m³

14282 AquaStab® Superkalk 500 kg 5.000 m³

14288 Peridox® 10 kg până la 320 m³

14290 Peridox® 25 kg până la 800 m³

14335 Peridox® 500 kg până la 16.000 m³

14286 Peridox® 1.000 kg până la 32.000 m³

14296 SchlixX® 10 kg 200 m³

14298 SchlixX® 25 kg 500 m³

14300 SchlixX® 500 kg 10.000 m³

14304 SchlixX® plus 10 kg 200 m³

14308 SchlixX® plus 25 kg 500 m³

14310 SchlixX® plus 500 kg 10.000 m³

10226 Analiza apei, valoare 
pH, µS, KH, GH, NO2, 
NO3, NH3, PO4

1 set —

14406 SchlixX® Tabs 10 Stk. 10 Stk. 10 m2

Szállítási cím:

Dátum, alálírás, bélyegző
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... ha az Ön 
 halairól van szó !
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Söll GmbH
Fuhrmannstraße 6 • 95030 Hof
www.soell-fischzucht.de
info@soell-fischzucht.de
Tel.: 0049 92 81/ 72 85 - 15 
Fax: 0049 92 81/ 72 85 - 25

S.C. TRITON - Tehnologie de Ape -
Enikö Solomon
520019 Sfantu Gheorghe
Str. Andrei Saguna nr. 17
bl.8, sc D, ap. 10
RO - jud. Covasna 
Mobil:  0040 721093618 
 0036 202205772
eMail: indeps2001@yahoo.com

tehnologie de ape

TRITON

Cikkszám: 13631
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