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BIOCLEAN POND CLARIFIER 
moc natury do przywracanie rów-
nowagi ekologicznej w zbiorni-
kach słodkowodnych

BIOREMEDIACJA ZBIORNIKÓW SŁODKOWODNYCH - BIOCLEAN POND CLARIFIER 
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO PRZYWRACANIA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ

Bioremediacja wód słodkowodnych oznacza poprawę 
warunków w wysoce eutroficznych wodach (w złym 
stanie ekologicznym) poprzez wprowadzenie wszystkich 
naturalnych, przydatnych mikroorganizmów i enzymów 
izolowanych z gleby lub wody. Mikroorganizmy te są 
w stanie doprowadzić cały ekosystem wodny z powrotem 
do równowagi ekologicznej potrzebnej do zdrowego 
życia w wodzie. Istotą bioremediacji przy użyciu Bioclean 
Pond Clarifier jest wzbogacenie wody gatunkami 
bakteryjnymi, które biorą znaczący udział w naturalnych 
procesach samooczyszczania wody, poprzez ich 
znaczne przyspieszenie bez żadnych szkodliwych 
skutków ubocznych. Po zaaplikowaniu produktu do wody 
te niepatogenne i niemodyfikowane genetycznie kultury 
bakteryjne skutecznie rozkładają materie organiczną 
w słupie wody oraz zmniejszają stężenie nieorganicznych 
składników odżywczych poprzez usuwanie azotu 
i unieruchamianie fosforu. Ponadto przywracają 
równowagę i rozkładają zawartość organiczną warstwy 
osadu w warunkach utleniających, tworząc nieszkodliwy 
dwutlenek węgla i wodę jako produkty końcowe rozkładu 
organicznego. Po pomyślnym przywróceniu zdolności 
jeziora do samooczyszczenia, czyli zwalczeniu glonów 
i wodnych chwastów oraz poprawy jakości wody, grubość 
warstwy osadu zaczyna spadać (osad jest stabilizowany 
przez znaczne zmniejszenie jego zawartości organicznej). 
Znacząco zmniejszona aktywność beztlenowa w warstwie 
osadu powoduje również spadek produkcji beztlenowych 
gazów (H2S, NH3). Znacząco spada roczna produkcja 
osadów, przywrócony zostaje bilans rozpuszczonego 
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tlenu w słupie wody a potencjalne ryzyko śnięcia ryb zostanie ograniczone 
do minimum. W wyniku uzdatnienia zbiornik wodny osiąga pożądany 
stan ekologiczny.
Istnieją dosłownie miliony różnych naturalnie występujących drobnoustrojów 
na świecie. Bakterie tworzące Bioclean Pond Clarifier są inaktywowane 
i zamknięte w mikro kapsułach w celu zapewnienia długiego okresu 
trwałości. Ponadto połączona została część drobnoustrojów z bardzo 
małymi nośnikami. Za każdym razem, gdy Bioclean Pond Clarifier jest 
mieszany z wodą, część drobnoustrojów będzie w roztworze wodnym 
i rozpocznie procesy bioremediacji w słupie wody natomiast mikroby 
przyczepione do nośników opadną na dno jeziora i zaczną działać 
w osadzie.

BIOCLEAN POND CLARIFIER – KONTOLA GLONÓW I CHWASTÓW WODNYCH  
USUWANIE (NH4 +, NO2-, NO3-, PO43-)
Dzięki Bioclean Pond Clarifier usuwanie azotu odbywa 
się poprzez wiele etapów reakcji, które w praktyce 
są połączonym procesem nitryfikacji-denitryfikacji. 
Większa część jonów amonowych jest utleniana przez 
nasze bakterie do azotanów, a następnie azotany  
w 2 etapach są redukowane do azotu gazowego 
i uwalniane do atmosfery. Reszta jonów amonowych 
i azotanów zużywane są przez bakterie jako 
źródło składników odżywczych i do tworzenia 
masy komórkowej. Gdy potrzebujesz szybkiej 
redukcji amoniaku, sprawdź Bioclean Aqua, który 
jest produktem uzupełniającym do bioremediacji 
Bioclean Pond Clarifier. Po zastosowaniu Bioclean 
Pond Clarifier biopolimery wydzielane przez niektóre 
szczepy drobnoustrojów koagulują zawieszone cząstki 
stałe i rozpuszczone w wodzie fosforany. Materia 
organiczna jest rozkładana przez działanie enzymów 
wydzielanych przez drobnoustroje. Bioclean Pond Clarifier zawiera bardzo wysokie stężenie specjalnie wybranych 
bakterii, co zapewnia prawidłowy proces biodegradacji. Biopolimery wydzielane przez mikroorganizmy zawarte 
w produkcie służą również do unieruchamiania jonów ortofosforanowych i uniemożliwiając ich wegetację.

PROCES USUWANIA FOSFORU W JEZIORACH PRZEZ BIOCLEAN POND CLARIFIER JEST 
NASTĘPUJĄCY:
Biodegradacja fosforu organicznego
Mechanizm działania:
fosfor w związkach organicznych  dwutlenek węgla + woda + fosforan

Unieruchomienie rozpuszczonego fosforu
Mechanizm działania:
fosforan w formie rozpuszczonej  związany fosforan
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Ponieważ glony i wodne gatunki chwastów są organizmami autotroficznymi, wymagają one nieorganicznego węgla 
i makroskładników jako źródła pożywienia (głównie amonowe, azotanowe i ortofosforanowe). Bioremediacja 
z Bioclean Pond Clarifier pozbawia pożywienia glony i chwasty wodne, ponieważ nasze bakterie działają jak 
konkurencja w łańcuchu pokarmowym dla glonów i wodnych gatunków chwastów. W ten sposób Bioclean Pond 
Clarifier jest w stanie kontrolować ich liczbę, pozwala zapobiegać i zakwitom i nadmiernemu rozrostowi bez 
żadnego ryzyka, w przeciwieństwie do środków chemicznych.

BIOCLEAN POND CLARIFIER – PRZYWRACANIE BILANSU ROZPUSZCZONEGO TLENU 
JEZIORA
Spadek poziomu rozpuszczonego tlenu w zbiorniku 
wodnym jest zwykle pierwszym objawem eutrofizacji 
i zaburzonej równowagi ekologicznej. Wysoki 
ładunek składników odżywczych powoduje rozrost 
glonów lub chwastów wodnych. W wyniku przerostu 
ilości glonów, światło słoneczne dociera tylko do 
górnej warstwy a fotosynteza w dolnych partiach 
słupa wody nie odbywa się tak jak powinna. Glony 
stają się konsumentami tlenu w nocy lub gdy światło 
słoneczne nie jest obecne, więc obniżają stężenie 
rozpuszczonego tlenu. Wodne chwasty ocieniają 
wodę, co hamuje aktywność fotosyntetyczną. Obfitość 
substancji organicznych w akwenie powoduje, że 
mikrobiologiczne populacje bakterii zużywają tlen do 
degradacji substancji organicznych. Drobnoustroje 
Bioclean Pond Clarifier konkurują o pokarm z glonami 
i chwastami wodnymi, zmniejszając ich aktywność 
w nocy zapewniają więcej tlenu o świcie, podczas 
gdy w ciągu dnia fotosynteza jest w stanie nasycić wodę tlenem. Przejrzystość wody poprawia się, światło słoneczne 
zaczyna docierać do głębszych warstw akwenu, zwiększając wysokość strefy nasyconej tlenem. W międzyczasie 
konsumowane są zanieczyszczenia organiczne, co oznacza, że zjawisko dodatkowej konsumpcji tlenu z powodu 
rozpadu organicznego zanika. Przywrócenie równowagi poziomu tlenu jest zwykle pierwszym objawem bioremediacji 
Bioclean Pond Clarifier, zdarza się już w kilka tygodni po pierwszym zabiegu. 

BIOCLEAN POND CLARIFIER - REDUKCJA OSADU NA DNIE 
JEZIORA
Bakterie znajdujące się w Bioclean Pond Clarifier, przechodzą do słupa wody 
i rozkładają rozpuszczone zanieczyszczenie organiczne w słupie wody, a bakterie, 
które są przyczepione do nośników na bazie krzemianów opadają na dno jeziora 
i tam zaczynają swoją działalność. Tlenowe i fakultatywne bakterie w Bioclean 
Pond Clarifier zaczynają rozkładać zawartość organiczną osadu na dnie jeziora 
w procesie znanym jako pogłębianie biologiczne. Bioclean Pond Clarifier został 
opracowany aby wybrane drobnoustroje, które mogą rozkładać osad, potrafiły 
wykorzystywać substancje niepożądane znajdujące się na dnie jeziora. Bakterie 
zużywają nagromadzone niepożądane substancje jako gotowe źródło pożywienia. 
Gdy zawartość organiczna warstwy osadowej jest konsumowana, zaczyna się 
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zmieniać także struktura osadu. Spadek zawartości substancji organicznych powoduje zapadanie się osadu, czyli 
wysokość warstwy osadu się znacznie zmniejsza. Aktywność beztlenowa spada z powodu mniejszej ilości substancji 
organicznych w górnych warstwach osadu. Najpierw kolor osadu zmienia się z koloru czarnego na ciemnoszary 
następnie jest jasno szary i ostatecznie brązowej. Produkcja beztlenowych gazów takich jak H2S, wolny amoniak 
i merkaptany zmniejsza się, a następnie zatrzymuje, a problemy z zapachem znikają. Wreszcie osad ponownie staje 
się domem dla wyższych form życia, oraz zdrowym obszarem dennym, który jest bardzo ważną częścią ekosystemu 
wodnego.

BIOCLEAN POND CLARIFIER - ZMNIEJSZENIE LICZBY PATOGENÓW W JEZIORZE
Mkroorganizmy zawarte w Bioclean Pond Clarifier 
są naturalnymi konkurentami dla wielu organizmów 
pobudzonych przez proces eutrofizacji. Zastosowanie 
produktu powoduje również szybki spadek patogenów 
ponieważ one także muszą konkurować o pokarm 
z naszymi mikroorganizmami. Aby uzyskać kompletne 
rozwiązanie w walce z rybami i zapobieganiu ich śnięcia 
w wyniku infekcji bakteryjnych lub wirusowych polecamy 
zapoznać się z produktem Bioclean Aqua, który jest 
środkiem uzupełniającym do bioremediacji Bioclean Pond 
Clarifier.

BIOCLEAN POND CLARIFIER - ZAKRES ZASTOSOWANIA
• Jeziora 
• Starorzecza
• Stawy
• Wolno płynące rzeki i kanały
• Stawy do oczyszczania ścieków

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA BIOCLEAN POND CLARIFIER 

• Zapobiega i kontroluje wzrost glonów i sinic (nie 
zawiera ich, ale hamuje ich wzrost poprzez usuwanie 
źródeł azotu i fosforu potrzebnego do metabolizmu 
glonów)

• Zapobiega przerastaniu różnych wodnych gatunków 
chwastów

• Poprawia procesy samooczyszczania
• Metabolizuje naturalne lub sztuczne, stałe 

i rozpuszczone formy materii organicznej w słupie 
wody, w wyniku czego znacznie poprawia się 
przezroczystość wody.

• W obszarze dennym jeziora mikroorganizmy 
rozkładają frakcję organiczną osadu w środowisku 
utleniającym, rozpoczynając rozkład od szczytu 
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warstwy osadu.
• Eliminuje wytwarzanie siarkowodoru, wolnego amoniaku i merkaptanów w warstwie osadu, dzięki czemu 

zapobiega śnięciu ryb i dolegliwościom zapachowym.
• Stabilizuje równowagę rozpuszczonego tlenu w każdej warstwie słupa wody.
• Przywraca zaburzoną równowagę ekologiczną, zapewniając lepsze środowisko dla ryb i innych wyższych 

wodnych form życia.

ZASTOSOWANIE BIOCLEAN POND CLARIFIER - DAWKOWANIE, INFORMACJE 
TECHNICZNE

1) JEZIORA
DAWKOWANIE DLA JEDNEGO ZABIEGU:
0,25–3 ppm/m³ wody na zabieg w zależności od objętości wody w jeziorze. Dokładna dawka zależy od jakości 
wody, ekologicznego stanu jeziora i ładunku zanieczyszczeń/składników odżywczych.

LICZBA ZABIEGÓW ROCZNIE:
4-8 zabiegów rocznie w zależności od jakości wody, stanu ekologicznego, ładunku zanieczyszczeń / składników 
odżywczych i położenia geograficznego jeziora.

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PROCESU BIOREMEDIACJI:
Na podstawie badań i doświadczenia można stwierdzić, że 10-15 lat szkód spowodowanych pogorszeniem stanu 
ekologicznego w jeziorze, można wyeliminować dzięki jednosezonowemu zastosowaniu Bioclean Pond Clarifier 
(4-8 zabiegów). Decyzja kiedy zatrzymujemy proces oczyszczania jest w 100% zależna od klienta, jednak gdy 
proces oczyszczania zostanie za wcześnie przerwany, stan ekologiczny jeziora zacznie się pogarszać. Stan 
równowagi ekologicznej można zwykle osiągnąć w ciągu 3-5 lat, w zależności od początkowej jakość wody, 
wskaźnika bieżącego obciążenia zanieczyszczeniami oraz zależy to od stanu ekologicznego jeziora na początku 
bioremediacji. Jeśli przenikanie zanieczyszczeń jest ciągłe i nie można go kontrolować, po zakończeniu procesu, 
zalecana jest niewielka dawka podtrzymująca Bioclean Pond Clarifier, aby upewnić się, że mikrobiologia jeziora jest 
w stanie poradzić sobie z zanieczyszczeniami, które zbiornik otrzymuje na bieżąco. 

TERMIN OCZEKIWANIA NA WYNIKI:
Przywrócenie równowagi rozpuszczonego tlenu: po 1. lub 2. zabiegach
Kontrola glonów, większa przejrzystość:  po 1 roku
Zwalczanie chwastów wodnych: od drugiego roku
Kontrola patogenów: w pierwszym roku
Zmniejszone ryzyko śnięcia ryb: w pierwszym roku
Poprawa jakości wody: po 1 zabiegu
Redukcja zapachu( H2S, wolny amoniak): po 1 roku

W celu ustalenia dokładnych dawek dla jeziora, zbiornika lub stawu 
prosimy o podanie informacji, przesyłając wypełniony kwestionariusz 
z jak największą ilością informacji: 
Kliknij tutaj, aby uzyskać kwestionariusz. 

Jeśli masz jakieś pytania, kliknij tutaj!

http://biotechwater.pl/wp-content/uploads/2020/01/kwestionariusz-zbiorniki-wodne.docx
http://biotechwater.pl/wp-content/uploads/2020/01/BIOCLEAN-POND-CLARIFIER-1.pdf
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Redukcja poziomu osadu: 8-25 cm rocznie w zależności od zawartości substancji organicznych w osadzie (stopień 
redukcji osadu maleje z roku na rok, im mniejsza jest zawartość substancji organicznych w osadzie)

METODA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZABIEGU:
Bioclean Pond Clarifier przed użyciem należy zmieszać z wodą, najlepiej z akwenu do którego aplikowany jest 
produkt. Po dokładnym wymieszaniu, zawiesinę Bioclean Pond Clarifier należy rozpylić po powierzchni wody (CAŁA 
POWIERZCHNIA JEZIORA MUSI BYĆ POKRYRA ZAWIESINĄ BIOCLEAN POND CLARIFIER, NIE WSYPUJ SUCHEGO 
PROSZKU DO SWOJEGO JEZIORA) Straty materiału spowodowane wiatrem i inaktywacją proszku pozostającego na 
powierzchni wody spowodują, zabieg stanie się bardziej kosztowny przez utratę materiału. W przypadku mniejszych 
zbiorników zabiegi można wykonywać z brzegu z wielu miejsc, używając opryskiwacza. W przypadku większych 
jezior zabiegi wykonuje się z łodzi. 

2) MNIEJSZE STAWY I OCZKA WODNE
DAWKOWANIE DLA JEDNEGO ZABIEGU:
3-8 ppm/m³ wody na zabieg w zależności od objętości wody 
w stawie. 
Dokładna dawka zależy od jakości wody, ekologicznego stanu stawu 
i ładunku zanieczyszczeń / składników odżywczych.

LICZBA ZABIEGÓW ROCZNIE:
Raz na miesiąc w sezonie.

INFORMACJE O PAKOWANIU
Produkt dostępny jest w plastikowych beczkach o wadze 40 kg z blokadą bezpieczeństwa, która jest najniższą 
jednostką do zamówienia.

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU
Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu poniżej 30 stopni Celsjusza. Unikaj narażenia na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.


