
Lake Guard 
Blue™

נחושת גופרתית
גרנולרית

כשעה  המים  בעמודת  ריכוזים  הבדלי  הדגמת 
Lake Guard של  זהה  מינון  פיזור  לאחר 
גנרית. גרנולרית  ונחושת-גופרתית   ™Blue

לאיטו  מתפרק   ™Lake Guard Blue ה  בעוד 
כנגד  המים  בעמודת  ומגיב  המים  פני  על 
לקרקעית  מיידית  שוקע  הגנרי  החומר  האצות, 
שבבוצה. האורגני  החומר  עם  בעיקר  ומגיב 

 ™Lake Guard Blue ה  עם  עבודות 
של  לחיסכון  הובילו  בישראל  מים  במאגרי 
אפקטיבי. לטיפול  הנדרש  במינון   80% עד 

השפעת טיפול ב-   Lake Guard Blue במאגרי מי קולחין כפי שבא לידי ביטוי בריכוז 
כלורופיל A. בדומה, השתפר כושר סינון במים במאות אחוזים לאחר הטיפול.

Lake Guard Blue™

מוצר חדשני המבוסס
על נחושת-גופרתית

לראשונה - מאפשר טיפול
מניעתי במינונים קטנים

שמוביל לחסכון תפעולי של
למעלה מ 50% בעונה

 חוסך את הצורך
בפיזור אוירי

פורמולציה ייחודית
)מוגנת פטנט(

העומדת בקריטריונים
סביבתיים

פשוט וזול ליישום
בגופי מים ללא תלות

בגודל או צורה

מתפרק לגמרי בתוך 24 שעותשחרור איטיפורמולציה צפה
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תכשיר הדברה חדשני להתמודדות עם פריחת אצות וציאנובקטריה 



 תכשיר ה- Lake Guard Blue™ הינו המצאה ישראלית ייחודית,
שתוכננה לתת לראשונה פתרון זול, פשוט, יעיל ובטוח לפריחת אצות:

בכל גופי המים ללא מגבלת גודל או צורה   •

בטוח לשימוש בבריכות דגים ובמאגרי מים לשתיה   •
מסייע במניעת מפגעי ריח ורעילות הנלווים לפריחות   •

חסכון תפעולי בעונה של למעלה מ 50%   •
מגיע בתצורה גבישית   •

מוכן לשימוש מיידי ללא צורך באמצעים, ידע או מיכון מיוחדים   •
יישום מהיר בטוח וזול   •

ללא תוצרי לואי   •

מנת השימוש המומלצת ניתנת ליישום מלא ומהיר מן הגדה במעלה הרוח:

תכונות המוצר הייחודיות מאפשרות לו לנוע עצמאית עם זרמי המים בהתאם להתפתחות הפריחה 
ולרכז את החומר הפעיל באופן אופטימלי ביחס למיקום האצות על פני המים בכל זמן נתון.

ריכוז החומר הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה אנכית בעמודת המים מקנה לו יתרון רב בשימוש 
בבריכות דגים ובמאגרי מים טבעיים.

שימוש נכון מבעוד מועד מאפשר הפחתה של עד 80% )!( בכמויות הכימיקלים הנדרשות לטיפול.

הצפה  הפורמולציה  לפתיתי  מאפשר  הרוח,  במעלה  הנגדית,  מהגדה   ™Lake Guard Blue פיזור 
להתפזר עם משטר הרוחות ולהגיב תוך כדי תנועה עם האצות הכחוליות שנעות אף הן ומתרכזות 

במאגר במורד הרוח.

פיזור Lake Guard Blue™ מהגדה הנגדית, במעלה הרוח, 

מאפשר לפתיתי הפורמולציה הצפה להתפזר עם משטר הרוחות

ולהגיב תוך כדי תנועה עם האצות הכחוליות שנעות אף הן 

ומתרכזות במאגר במורד הרוח.




