
nedbrytning av organiskt överskotts- 
material.
PondRelief®  ger störst effekt vid 
goda syreförhållanden, eftersom 
bakterier- na behöver syre för att 
bryta ned näringsämnen och organiskt 
material. Det är därför en fördel att 
använda PondRelief®  i kombination 
med en luftningsanläggning, som 
garanterar mikroorganismerna opti-
mala förhål- landen.
PondRelief®  är en biologiskt nedbryt- 
bar och miljövänlig produkt som är 
ogiftig för människor, fisk och övrigt 
växt- och djurliv.

De viktigaste användningsområdena:
•	 Biologisk bekämpning av trådal-

ger
•	 Reduktion av mängden tillgäng-

liga näringsämnen
•	 Förebyggande underhåll av vat-

tenområden
•	 Till sjöar, dammar, vattenhål och 

vattentankar 

Fordele:
•	 Snabbverkande, naturlig lösning
•	 Bekämpar trådalger, minskar 

förekomsten av generande lukt 
samt gör vattnet klarare

•	 Biologiskt nedbrytbart och ogif-
tigt för människor samt för vatt-
nets djur- och växtliv

•	 Lätt att använda – förpackat i 
praktiska, vattenlösliga påsar 
(Solu-Pak)

PondRelief® är en naturlig, giftfri, 
mikrobiologisk produkt som effek-
tivt bekämpar trådalger i sjöar och 
dam- mar med låg vattengenom-
strömning. Trådalgerna utgör ett 
problem i många näringsrika sjöar, 
där höga förekomster kan resultera 
i dåliga syreförhållanden och utkon-
kurrering av gynnsam växtlighet. De 
dåliga syreförhållandena kan leda till 
fisk- död, generande lukt och ökad 
frigö- relse av näring från bottnen. 
Dessutom minskar trådalgerna sjöns 
estetiska värde och de rekreativa 
möjligheter den erbjuder i form av 
fiske, bad och segling.

Mikroorganismerna i PondRelief® spri- 
der sig snabbt i vattnet och tar upp 
överskottet av urlakade näringsäm- 
nen. Näringsämnena binds till mikro- 
organismerna och ingår på så sätt i 
sjöns näringskedja. Därmed minskar 
tillgången på näringsämnen för alger- 
na, vilket betyder klarare vatten 
och mindre risk för algblomning. Vid 
kon- tinuerlig tillförsel av PondRelief®  
under algernas tillväxtperiod upprät-
thålls en hög biomassa av mikroor-
ganismer, vilket gör att alger- na 
bara har tillgång till en liten mängd 
näringsämnen.
PondRelief är effektivt mot trådal-
ger som Cladophora, Rhizoclonium, 
Spirogyra, Vaucheria och Ulothrix, 
men mindre effektivt mot encelliga 
alger som Microcystis och Anabaena.
Produkten bidrar också till snabbare 

Bro-Bålsta Golfklubb 3/6 2004 
med kraftig förekomst av trådalger.

Bro-Bålsta Golfklubb 23/6 2004 
behandlat med PondRelief® .

Före:

Efter:

Snabbverkande bekämpning av trådalger i 
sjöar och dammar med liten 

vattengenomströmning

PondRelief®

Biologisk bekämpning av trådalger
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Vår målsättning är: Att levererar de 
bästa organiska produkter för miljövänlig 
och naturlig behandling av trädgården, 
gröna ytor och golfbanor. Met ett mini- 
mum av pesticider.

Innehåll:
En blandning av sex olika bakterie-
kul- turer – mer än 1012 (en billion) 
mikroorganismer per påse (450 gram). 
Bakterierna är naturligt förekomman- 
de mikroorganismer i sjöar och vat- 
tenområden. 

Förpackningsstorlek
Hink 11,25 kg. Består av 25 x 450 
gram vattenlösliga påsar (Solu-Pak) 

När används PondRelief® ?
PondRelief®  tillsätts när algernas 
växtsäsong börjar, d.v.s. under tidig 
vår (april). Därefter tillsätts medlet 
löpande under hela tillväxtsäsongen, 
oftast fram till slutet av september, 
beroende på väderförhållandena.

•	 Produktens effektivitet är störst 
vid vattentemperaturer över  
13o C.

•	 Rekommenderat pH-värde i vatt-
net är 5,5– 8,5

Effekten håller i sig cirka en månad under normala förhållanden. Under perio- 
der med varmt och lugnt väder har algerna optimala tillväxtförhållanden, och 
det kan vara nödvändigt att tillsätta PondRelief® oftare än angivet, helst med 
2-3 veckors mellanrum.

Allmänna förhållningsregler:
•	 Produkten kräver inga särskilda 

för- hållningsregler vid spridning
•	 Förvaras tempererat, ej under 

0 gra- der, torrt och utan direkt 
solljus.

•	 Förvaras utom räckhåll för barn 
och djur

•	 Produkten är farlig att förtära
•	 Får inte inandas
•	 Kan irritera hud och ögon

KLART VATTEN UTAN KEMI!

FAKTA:
Försök under 2007, tillsammans 
med effekterna i Billeddammen vid 
Gråsten och Bro-Bålsta Golf Klubb, 
visar att PondRelief® kan vara ett 
effektivt medel mot trådalger. Vid 
försök, utfört av vattenbiologen 
Carsten Bjorn, visade användandet 
av PondRelief® minskade mängde av 
trådalger upp till 75%.

Före:
4/7 2005 Billeddamm,

Gråsten Slottspark 

Bruksanvisning:
PondRelief®  fördelas jämnt över hela 
vattenytan. Kan antingen tillsättas 
från båt eller från stranden. Solu-Pak- 
påsarna kan kastas ut på vattenytan 
från stranden.

•	Hanteras	med	torra	händer	eller	
med handskar

•	Fördela	pulvret	jämnt	över	hela	
vattenytan

Efter:
17/9 2005 Billeddamm

Gråsten Slottspark

mikroskopiska 
fotografi av 
fintrådiga alger

Vattendjup Användning Frekvens Dosering
Mindre än 1 meter Första behandlingen Var 30: dag 300g/100m2

Underhållsbehandling Var 30:-60: dag 120g/100m2
Mer än 1 meter Första behandlingen Var 30: dag 500g/100m2

Underhåll Var 30:-60: dag 200g/100m2


