
 

 

Jumbo Lactic acid bacteria – probiotika 

100% biologická probiotoka. Tento bakteriální přípravek obsahuje mimo jiné mléčné bakterie, probiotika, kyselinu mléčnou, enzymy a kvasinky. 

Lactic acid bacteria je zvláště efektivní přírodní produkt, který slouží k prevenci a léčení bakteriálních a plísňových onemocnění. Lactic acid 

bacteria zlepšuje kvalitu vody v nádrži. Účinnost Lactic acid bacteria spočívá na jedné straně v povzbuzení přirozených obranných mechanismů 

KOI kaprů, což má za následek rychlejší léčení nemocí, či dokonce jejich odvrácení. Na druhé straně zlepšuje biologickou rovnováhu, čímž 

zmenšuje šanci napadení ryby nákazami.  

Přípravek Lactic acid bacteria je doporučeno používat při následujících situacích: 

- při spouštění nového filtračního zařízení v rybníku. 

- ihned po výměně vody. 

- při nasazení nových KOI. 

- při spojení více chovů. 

- při odchovech určených k zrychlení růstu a zvýraznění barvy. 

- do přeplněných a prodejních nádrží, nebo do nádrží s nadměrným množstvím krmiva. 

- jako posilovač imunitního systému před začátkem zimy, během zimy a na jaře. 

- před, popřípadě během podávání léčiv. 

- v případě velkého množství amoniaku, dusitanu nebo dusičnanu. 

- při tetických chybách a následnému napadení střevním bičíkovcem//ústní /plísni, rozpadu ploutví, plísňových infekcích a poškození kůže. 

- při potížích s patogenními bakteriemi jako je Aeromonas nebo Pseudomonas. 

- při nadměrném výskytu řas a narušení biologické rovnováhy. 

Aplikace a dávkování: 

- počáteční dávkování: 500ml na 10 m3 

- následující ošetření: každých 14 dní nebo po výměně vody 50% počátečního dávkování 

- v krmivu: 100ml přípravku na 1kg krmiva 

- Lactic acid bacteria nejdříve rozmícháme ve vlažné vodě, poté jej vlijeme do nádrže 

- po aplikaci bakterií je doporučeno vypnout na dobu 24 hodin veškerá UV a ozonová zařízení 

- aplikovat nejlépe ve večerních hodinách (při stmívání) 

Doba spotřeby a skladování: 

- skladovat v chladu a ve tmě 

- doba spotřeby neotevřeného přípravku: 24 měsíců 

- doba spotřeby po otevření je omezená 

- Lactic acid bacteria je přírodní produkt, který reaguje na okolní podmínky.  Balení může být pod tlakem, otevírat opatrně. 

- Lactic acid bacteria je silně zapáchající. Reakcí jednotlivých látek vznikne velmi výrazný zápach, který však není škodlivý. 

- před použitím důkladně protřepat 

Zdravé ryby 

Lactic acid bacteria je stoprocentní biologické probiotikum, které může být v mnoha případech nasazeno jako náhrada antibiotik. Velká výhoda 

Lactic acid bacteria ve srovnání s antibiotiky spočívá v tom, že Lactic acid bacteria zlepšuje přirozenou odolnost, na rozdíl od antibiotika, které 

sice zlikviduje onemocnění, ale jinak má spíše negativní účinek. Pokud je i přesto nutné použít antibiotikum, slouží Lactic acid bacteria jako 

vhodný doplněk léčení. Lactic acid bacteria může být použit v kombinaci se všemi léčivy a filtračním bakteriím snižuje škodlivé následky. Lactic 

acid bacteria hraje také důležitou roli při prevenci onemocnění. A to nejen díky pozitivnímu vlivu na imunitní systém KOI kaprů, ale také proto, že 

tento multifunkční bakteriální preparát zneškodňuje nebezpečné patogenní bakterie jako je Aeromonas a Pseudomonas. Bakterie obsažené v 

Lactic acid bacteria nahradily původce nemoci. 

Krásné ryby 

Nejen, že budou Vaši KOI kapři zdraví, ale díky vyváženým složkám, které přípravek Lactic acid bacteria obsahuje, budou i krásnější. Lactic acid 

bacteria má také pozitivní vliv na kůži a sliznici a zajištuje výraznější zbarvení ryb. Kromě toho rostou KOI kapři krmení potravou smíchanou se 

Lactic acid bacteria rychleji, protože díky němu lépe tráví. 

Čistá voda 

Díky pozitivnímu vlivu Lactic acid bacteria na biologickou rovnováhu ve Vašem rybníku, v něm vodní řasy nemají žádnou šanci. Výsledkem je tak 

čistá a průzračná voda. Lactic acid bacteria lze také použít při zvýšeném množství amoniaku a dusitanu ve vodě, které učiní v krátké době 

neškodnými a umožní tak vytvoření rovnovážného prostředí. Lactic acid bacteria je bakteriální preparát, který obsahuje mléčné bakterie, 

probiotika, kyselinu mléčnou, enzymy a kvasinky. Lactic acid bacteria je zaručeně neškodný pro vodu v nádrži, nitrifikační bakterie, Vaše ryby, pro 

rostliny, lidi nebo přírodní prostředí. Na přípravek Lactic acid bakteria nevzniká rezistence. 
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