
1. Krok: stabilizacja wody
Mechanizmy samooczyszczania i procesy ekologiczne funkcjonują 

tylko w wystarczająco twardej i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-
8,5, twardość węglanowa ponad 5°). Wzrost glonów i roślin zmniejsza 
twardość węglanową i może doprowadzić do wahań wartości pH, przez 
co zredukowana zostaje różnorodność gatunków, a niektóre glony mogą 
rozwijać się masowo. Wahania wartości pH mają również negatywny 
wpływ na wroga glonów - zooplankton. Są to najważniejsze powody, 
dla których stawy ogrodowe nie funkcjonują prawidłowo. W zależności 
od celu zastosowania, dysponujemy pięcioma produktami, które 
ustabilizują wodę w stawie natychmiast, w sposób długofalowy i tole-
rowany przez środowisko. Wszystkie składniki występują w zdrowych, 
naturalnych zbiornikach wodnych; produkty Söll stabilizują w sposób 
długofalowy wartość pH, twardość ogólną i węglanową w jednym kroku.

Woda  
powinna żyć
... to slogan firmy Söll posiadajacej ponad 85 patentów i pra-
wa ochronne w zakresie związanym z pielęgnacją wody w sta-
wach - dobrej, czystej i odpowiedniej dla poszczególnych ga-
tunków bilogocznych.

2. Krok: Zwalczenie glonów
Najpierw ważny aspekt: glony są niezbędne dla funkcjo-

nowania stawu ogrodowego. Produkują one tlen i są w łańcuchu 
pokarmowym najniższym ogniwem. Wodzie przeszkadza jedynie 
zbyt duża ilość glonów, ponieważ niepohamowany ich wzrost 
zmniejsza twardość węglanową i powoduje wahania wartości 
pH. Produkty antyglonowe działają przeciw wszystkim gatunkom 
glonów: zielenicom (zielona woda), sinicom i glonom nitkowa-
tym.

3. Krok: Wiązanie zbędnych składników  
pokarmowych

Brak Fosforanów – brak zielonych glonów!
PhosLock® AlgenStopp zmniejsza w sposób nieprzerwany 
zawartość fosforanów w wodzie do wartości poniżej 0,035 mg/l, 
przez co w widoczny sposób zredukowany zostaje wzrost glonów.
Aby w efektywny sposób zapobiec masowemu wzrostowi 
glonów, uwolnione w miesiącach zimowych fosforany (podstawo-
we składniki odżywcze glonów) muszą ulec związaniu. W celu op-
tymalnego zapoczątkowania sezonu w stawie PhosLock® Algen-
Stopp powinien być dozowany przed, w trakcie i bezpośrednio 
po miesiącach zimowych. Również wysoce skuteczny zeolit Zeo-
Speed® usuwa zbędne fosforany ze zbiornika wodnego. Tylko 2,5 
kg środka ZeoSpeed® zapobiega wzrostowi aż do 15 kg glonów!
Jako reaktywator posłuży Państwu ZeoPower®, który regeneru-
je również zwykły zeolit.

Czyste i piękne 
stawy w 3 krokach
1. Krok: stabilizacja wody: Mechanizmy samooczyszczania i 
procesy ekologiczne funkcjonują tylko w wystarczająco twardej 
i zbuforowanej wodzie stawowej (pH 7,5-8,5, KH ponad 5).
2. Krok: zwalczenie glonów: Glony mają ważne znaczenie dla 
podstawowych funkcji stawu ogrodowego , jednakże zbyt duża ich 
ilość musi zostać zredukowana.
3. Krok: Wiązanie zbędnych składników pokarmowych: 
Głównym składnikiem odżywczym glonów są fosforany. Aby zapo-
biec wzrostowi glonów, fosforany muszą ulec związaniu.

Pomóżmy stawowi,  
by sam mógł sobie pomóc
Z pomocą zaledwie kilku środków wspomagających, zasto-
sowanych we właściwym czasie, aktywują Państwo w swoim 
stawie proces samooczyszczania i zapewnią w ten sposób po-
nowne funkcjonowanie procesów biologicznych. To nie żadna 
magia, lecz podpatrzona w naturze zasada kierowania i stabilno-
ści. W dużych zbiornikach naturalnych systemy te funkcjonują 
w naturalny sposób. My dopomagamy stawowi ogrodowemu 
tylko w niewielkim stopniu.

Söll -  
marka godna zaufania
Produkty Söll mają działać i zapewnić rzeczywiste rozwiązanie 
problemu.
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Woda powinna żyć
Piękne stawy z czystą wodą są celem wszystkich 
właścicieli stawów. Firma Söll prowadząc liczne 
badania tworzy produkty o długotrwałym dzia-
łaniu, które całkowicie rozwiązują najważniejsze 
problemy związane z pielęgnacja wody w stawie.

*Testy naukowe dowodzą: 
 Dzięki TeichFit® Państwa ryby będą żyły dłużej, w lepszy sposób wykorzystają pokarm, co 

doprowadzi do szybkiego i wyraźnie polepszonego wzrostu. Woda stanie się bardziej prze-
jrzysta oraz pozostanie stabilna i zgodna z biotopem. TeichFit® może w znaczący sposób 
polepszyć poziom wylęgu i rozwoju żab. TeichFit® uwalnia naturalny proces samooczyszcza-
nia zbiorników wodnych w ciągu kilku minut.

 Patent europejski: 0 737 169.
 TeichFit® wspiera dużą biologiczną różnorodność gatunków i uzupełnia w ten sposób natural-

ne łańcuchy pokarmowe.
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TeichFit®

Najważniejszy produkt służący  
do pielęgnacji.
Optymalizuje i stabilizuje najważniejsze parametry wody: 
pH, twardość węglanową i zawartość wapnia. Już po 
3  dniach od zastosowania zwiększa się wyraźnie różno-
rodność gatunkowa zooplanktonu i mikroorganizmów, dzię-
ki czemu zminimalizowane zostają substancje szkodliwe.  
TeichFit® poza tym natychmiast oddziałuje na metale cięż-
kie w wodzie.
Dzięki TeichFit® Państwa ryby będą żyły dłużej!

SauerstoffAktiv
Natychmiastowa pomoc  
w przypadku znacznego niedoboru tlenu
Głównie latem w stawach może dojść do budzącej oba-
wy niskiej zawartości tlenu (ryby w widoczny sposób łapią 
powietrze).  SauerstoffAktiv pomaga w takim wypadku 
natychmiast i długofalowo. W ten sposób można zapobiec 
biologicznej śmierci stawu.
Produkt działa drażniąco.

TeichStarter
W celu zapewnienia optymalnej wody w stawie, woda 
wodociągowa, deszczówka i woda studzienna zostają 
natychmiast uzdatnione do stanu zgodnego z bioto-
pem wody stawowej.
TeichStarter szczególnie dobrze usuwa szkodliwe związki 
metali ciężkich i zwiększa, względnie stabilizuje rzeczywistą 
twardość węglanową i wartość pH. Wiąże chlor.

FischMineral®
Kuracja witaminowa dla stawu rybnego
Wartościowe minerały i elementy śladowe działają na Pań-
stwa ryby jak kuracja. Efektywnie zapobiegają grzybicy skó-
ry. Środek szczególnie zalecany po sytuacjach stresowych, 
jak np. nowa obsada ryb lub leczenie medykamentami.

KoiStabil®
Woda dla króla
KoiStabil® zapewnia to, co obiecuje nazwa: stabilny klimat w 
stawie dla karpi koi i innych wymagających ryb stawowych 
poprzez zapewnienie odpowiedniej dla gatunku wartości 
pH, stabilnej twardości węglanowej, jak również neutraliza-
cję amoniaku i metali ciężkich. Państwa ryby będą bardziej 
żywotne, a dzięki specjalnym składnikom zyskają najinten-
sywniejsze barwy.

PhosLock® AlgenStopp
Pozbawia glony substancji odżywczych 
Aby w efektywny sposób zapobiec masowemu   
wzrostowi glonów, uwolnione w miesiącach zimowych fos-
forany (podstawowe składniki odżywcze glonów) muszą ulec 
związaniu. Permanentne wiązanie fosforanów zostaje zapew-
nione w przypadku dozowania preparatu co sześć tygodni.

ZeoSpeed®

Oczyszcza wodę w filtrze 
Warstwowy, odnawialny, wysokowydajny zeolit.   
Substancje szkodliwe jak amoniak i fosforany ulegają związa-
niu. Może być używany w filtrze lub w wodzie stawowej.

Stabilizacja wody za po-
mocą opatentowanego 
środka CarbonAdd

Zwalczenie  
glonów1. 2. Wiązanie zbędnych  

składników pokarmowych3.

Natychmiastowe aktywowanie procesu 
samooczyszczania stawu i przedłużenie 
życia ryb!

AlgoSol® 
Potrójna skuteczność wraz z kompleksem substancji aktyw-
nych SpektroSorp®

AlgoSol® zwalcza glony i zapobiega zielenicom (zielona 
woda), glonom nitkowatym i sinicom.
Glony najpierw zostają wygłodzone za pomocą triku metabo-
licznego, po czym część ważnego dla nich spektrum światła 
zostaje odfiltrowana (jest to niewidoczne dla ludzkiego oka). 
Dodatkowo docelowo przeciw niebezpiecznym sinicom dzia-
ła kolejna substancja aktywna zawarta w AlgoSol®. 

Zakres działania SpektroSorp®
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Zakres długości fal ok. 670 nm 
i 480 nm (tutaj wycieniowa-
ny) zostaje odfiltrowany przez 
SpektroSorp®, który zawarty 
jest w AlgoSol® i w ten sposób 
pozbawia glony światła, którego 
potrzebują do fotosyntezy. Podob-
nie jak mleczko do opalania, które 
odfiltrowując jedynie promienie UV 
ze światła słonecznego sprawia, że 
nasza skóra staje się wprawdzie 
brązowa, ale nie ulega spaleniu.

Dane adresowe dystrybutora produktów Söll 

Środek mineralny

Środek biologiczny
Dr. Roths TeichKlar
Naturalne zapobieganie glonom
Mikrobiologiczne oczyszczanie i pielęgnacja poprzez działa-
nie dobranych, naturalnych mikroorganizmów. Resztki po-
karmu, odchody ryb itp. zostają zlikwidowane, a zawartość 
azotu i fosforanów zostaje zredukowana. W ten sposób sku-
tecznie zapobiega się wzrostowi glonów. 
Tabletki Dr. Roths TeichKlar zostały opracowane specjal-
nie z myślą o małych stawach. Zaleca się stosowanie również 
w przypadku wytwarzania się piany na wodzie.

TeichschlammEntferner
Naturalna redukcja mułu
Dwa aktywne składniki w efektywny i szybki   
sposób zapewniają rozkład mułu. Składnik mineralny rozpusz-
cza muł i wiąże odpowiedzialne za wzrost glonów fosforany. 
Mikroorganizmy i aktywny tlen zawarte w drugim składniku 
rozkładają składniki organiczne i zapewniają czystą, zdrową 
wodę w stawie.

Środek biologiczno - mineralny

EU-Patent:

1080 042EU-Patent:

1080 042

FadenalgenVernichter
Koniec z glonami nitkowatymi
Nazwa produktu jest swoistym programem: Likwidator Glo-
nów Nitkowatych FadenalgenVernichter oddziałuje poprzez 
aktywny tlen natychmiastowo i w sposób celowy przeciw glo-
nom nitkowatym. Dodatkowo zawiera specjalne bakterie, które 
rozkładają obumarłe glony i polepszają w ten sposób jakość 
wody. Działa profilaktycznie przeciw zakażeniu pasożytnicze-
mu i branchimykozie u ryb. Nie zawiera metali ciężkich, jest 
bezbarwny i w ciągu bardzo krótkiego czasu ulega całkowitemu 
rozkładowi.

AlgoSol® forte
Szybka pomoc w przypadku silnego skażenia glonami
AlgoSol® forte działa na tej samej zasadzie co AlgoSol®. 
Stosować w przypadku szczególnie silnego skażenia glonami.
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Dla czystych, 
pięknych stawów

Chcą Państwo mieć dobrze funkcjonujący 
staw ogrodowy z czystą wodą i zdrowymi 
rybami?
To, jak mogą Państwo w łatwy, bezpieczny 
i możliwie tolerowany przez środowisko 
naturalny sposób osiągnąć ten cel, pokazuje 
Państwu niniejsza broszura.


