
Použití  a dávkování Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI: 

  

 Použití 

k prevenci a ošetření bakteriálních onemocnění KOI 

k optimalizaci a srovnání trávení KOI 

k ošetření a dobrému hojení ran bez vzniku jizev 

obnova biologické rovnováhy v zahradním jezírku 

k posílení imunitního systému KOI 

 Běžná dávka 1l na 20 000l vody v  zahradním jezírku, léčbu lze opakovat 

 Preventivní 

opakující se 

dávka 

1/3 - 1/2l / 20 000l vody v zahradním jezírku 

  

Aplikace Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI: 

  

 Aplikace 

 polovinu litrového balení nalijte do 10l kýble s  9l vody z vašeho 

jezírka a trochou odstáté teplé vody (nesmí být horká), celková 

teplota vody v nádobě má být 23 - 26 °C 

ponechte 2 minuty odstát, aby bakterie měly šanci se aktivovat 

vypněte UV lampu nebo ozonizér a skimmer na dobu minimálně 

48h 

rozmíchaný obsah z kýble rovnoměrně rozlít po ploše zahradního 

jezírka (třeba hrníčkem, nepoužívejte konev s kropátkem, zanese 

se) 

vzniklé hrudky slouží jako potrava pro bakterie mléčného kvašení, 

KOI hrudky požírají a dochází k optimalizaci jejich trávení 

po aplikaci se voda na několik hodin zakalí, max. na 24h 

 Doporučení  

aplikujte při teplotách vody nejméně 8 - 10 °C, optimum 19 - 20 °C 

aplikovat preventivně zejména na jaře a na podzim 

aplikace v létě snižuje riziko botulismu 

celoroční prevence začíná aplikací na jaře při teplotách vody nad 8 

- 10 °C,  opakovat aplikaci každých 4 - 5 týdnů (1/3 - 1/2 dávkou) 

doporučujeme aplikovat preventivní dávku před odjezdem na 

dovolenou 



 Léčba ran 

výsledky ošetření jsou vidět za 4 - 6 dní (chladnější voda zpomaluje 

účinky), objeví se šedivá vrstva na povrchu rány, hojení je v plném 

procesu, po odpadnutí této vrstvy se rána brzy zacelí, obnova 

šupin trvá déle než obnova svaloviny, barva nově vzniklých šupin 

se může lehce lišit od ostatních 

  

Skladování Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI: 

  

• neotevřené balení lze skladovat po dobu tří let na chladném a tmavém místě 

• po otevření lze skladovat po dobu přibližně jednoho roku na chladném a tmavém místě 

• před použitím vždy protřepat 

• pokud je obsah zkažený, nelze ho již použít 

• skladování v lednici není nutné u skladovacích teplot nižších než 30 °C 

• chraňte Anarex Bio před mrazem, minimální skladovací teplota 2 °C 

 


