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Gölet tem�zl�ğ� çevren�n refah düzey�n� artırır. Özell�kle büyükşeh�rler�n hava k�rl�l�ğ�n�n fazla olması, �nsanları açık
ve nefes alınacak yerlere g�tmes�n� teşv�k ed�yor. Bunlardan b�r�s� de göletlerd�r. Gölette d�p kısımda bulunan
çamurun ve kötü kokunun g�der�lmes�n� amaçlayan h�zmete gölet tem�zl�ğ� den�r. Gölet çevres�ne h�ssed�len kötü
kokunun %100 ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Gölet�n genel tanımını yapacak olursak, akarsular üzer�nde
kurulmuş ve suların oluşturduğu yapay görüntüye gölet den�r.

Ne yazık k� zeh�rl� k�myasal maddelere bağlı olan k�rl�l�k, �nsan sağlığını da büyük oranda tehd�t ed�yor. Gölet
tem�zl�ğ� yaparak tüm den�z altı canlılarının hayatını kurtarmayı sağlayab�l�rs�n�z. Hatta görsel olarak doğaya
yaşam alanı katab�l�rs�n�z. Gölet tem�zl�ğ� �le �lg�l� tüm detaylara bakacak olursak;

Su Neden K�rlen�r, Etk�s� ve Çözümler� Nelerd�r?

Su Neden K�rlen�r, Etk�s� ve Çözümler�
Nelerd�r?

"Su k�rl�l�ğ�, su kütles� çevresel etkenlerden dolayı k�rlend�ğ� zaman ortaya çıkar." Bu k�rl�l�kler plast�k maddelerden
çeş�tl� döküntülere kadar farklılık göstereb�l�r. Plast�k ş�şeler, last�kler, metal kutular ve suya atılan her türlü atık,
su kütles�n�n k�rlenmes�ne neden olur. Su farklı nedenlere bağlı olarak ta k�rleneb�l�r. Çevresel düzey�n bozuk
olması en öneml� etkend�r.

Fabr�kalardan, ç�ftl�klerden, şeh�rlerden, arabalardan, kanal�zasyon arıtma tes�sler�nden ve hava k�rl�l�ğ�ne bağlı
olarak, su yollarına g�rerek akış hal�ne geçeb�l�r. F�rmamız su k�rl�l�ğ�ne farklı çözümler bularak çalışıyor.
Bel�rled�ğ� stratej� sayes�nde, suyun tem�zlenmes� kolay şek�lde sağlanıyor. En öneml�s� de özel ek�pmanlar
aracılığı �le f�rmamız gölet sorunlarına çözüm üret�yor.

Gölet Bakımı Nasıl Yapılır?

Gölet tem�zl�ğ� �ç�n en öneml� adım kurulduğu yerd�r. Neres� gölet �ç�n en uygun yerd�r? Belk� de en öneml�
sorulardan b�r tanes� de budur. F�rmamız uzun yıllardan ber� bu h�zmet� vermekted�r. Profesyonel olarak, farklı
stratej�ler doğrultusunda teknoloj�k ek�pmanlar �le gölet�n bakım ve tem�zl�ğ�n� düzenl� b�r şek�lde sağlıyor.
F�rmamızı terc�h ederek, doğru b�r karar verm�ş olursunuz. Gölet�n k�rl�l�k durumunun yüzdes� ölçülür. Bu ölçüme
göre de özel c�hazlar kullanıyoruz.

Su K�rl�l�ğ�n�n Nedenler� ve Etk�ler� Nelerd�r?

Su k�rl�l�ğ�n� oluşturan nedenlere bakacak olursak, önce sıkıntının başlangıç noktasını düşünmel�y�z. Dünyada �k�
farklı su kaynağı bulunur. Sular hayatta kalmak �ç�n yalnızca suyun m�ktarına değ�l, aynı zamanda kal�tes�ne göre
yaşayan pek çok canlıya ev sah�pl�ğ� eder. Su k�rl�l�ğ� ortadan kaldıracak elbette �nsanlardır. Fakat ne yazık k�
yapılan araştırmaya göre dünyanın büyük b�r kısmı, su k�rl�l�ğ� �le karşı karşıyadır. Bu sorunların önüne geçmek



�ç�nde çeş�tl� çalışmalar yapılarak, teknoloj�k c�hazlar üret�lm�şt�r. Bu c�hazları bünyes�nde bulunduran f�rmamız,
çözüm odaklı çalışarak, başarılı b�r şek�lde suyun tem�zlenmes�n� sağlıyor. Gölet tem�zl�ğ� yapıldığında doğa
güzelleş�r.

Yüzey Suyunun K�rlenme Sebepler� Nelerd�r?

Sular farklı etkenlere bağlı olarak k�rleneb�l�r. Nokta atışlı k�rl�l�k, atık su arıtma boruları ya da fabr�kalardan çıkan
bacaların k�rl�l�ğ�n�n b�r şek�lde suları k�rletmes�ne ver�len �s�md�r. Noktasal tonlarda olmayan kaynak k�rl�l�ğ� �se, su
k�rl�l�ğ�n pek çok farklı yerden ulaşmasıdır. Nokta dışı kaynak k�rl�l�ğ�ne örnek vermek gerek�rse, neh�rlere ve
akarsulara sızan tarımsal alanlardan ulaşan azot ve şeh�rden gelen petrol göster�leb�l�r. Yüzey suyunu da k�rleten
elbette �nsanlarımızdır.

Su K�rl�l�ğ� Çevrem�z� Nasıl Etk�ler?

Su K�rl�l�ğ� Çevrem�z� Nasıl Etk�ler?

Elbette su k�rl�l�ğ� tüm canlıların olumsuz yönde etk�lenmes�nde öneml� b�r etkend�r. Musluğunuzdak� su b�zlere
ulaşmadan önce, b�r su arıtma tes�s� tarafınca f�ltrelen�yor olsa da, sonuç olarak yüzey veya yeraltı suyu
kaynaklarından gel�r. Su k�rl�l�ğ� tüm canlıların olumsuz yönde etk�ler. Bu g�b� durumların olmaması �ç�n, f�rmamıza
ulaşarak bu durumu ortadan kaldırab�l�rs�n�z. F�rmamız su k�rl�l�ğ�n� etk�leyecek her türlü olguya karşı başarılı
h�zmet sağlıyor. Gölet tem�zl�ğ� konusunda t�t�zl�k �le çalıştığımızı söyleyeb�l�r�z.

Ülkem�z�n de �ç�nde yer aldığı b�rçok çevre anlaşmalarının yanı sıra, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının hazırladığı
“Türk�ye Çevre Sorunları ve Öncel�kler� Değerlend�rme Raporu,” Tarım ve Orman Bakanlığının “2019-2023 Ulusal
Su Planı “, Dış�şler� Bakanlığının “Temel Çevre Sorunları” adlı yazısı, Türk�ye Barolar B�rl�ğ�’n�n hazırlamış olduğu
“Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeler�” adlı raporu ve “Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�” g�b� yönetmel�kler ve
raporlar mevcuttur.

F�rmamız bu konuda da hassas b�r mantal�teye sah�pt�r. F�rma genel�nde su k�rl�l�ğ� %100 oranında sağlanıyor.
Son zamanlarda bu konuda oldukça başarı sağladığımızı söylemek mümkündür. Gölet tem�zl�ğ� yapılırken
mekânın durumuna göre stratej�ler bel�rl�yoruz.

Su K�rl�l�ğ�n Önüne Nasıl Geç�leb�l�r?

Su k�rl�l�ğ�n� önlemeyeb�lmek �ç�n en �y� yollardan b�r� çevrem�z� ve kend�m�z� dünyamızı su tem�n� hakkında
b�lg�lend�rmek ve eğ�tmek ve hem dünya çapında hem de yerel olarak koruma projeler�n� desteklemek gerek�r. En
öneml�s� de su k�rl�l�ğ�n�n kalkmasını sağlayan f�rmalar terc�h ed�lmel�d�r. F�rmamız bu doğrultuda oldukça başarılı
h�zmet sağlıyor. Gölet tem�zl�ğ� ve su tem�zl�ğ�n� sağlayacak �nsanlardır.

Kanal�zasyon bölümünden bahçen�zdek� ç�mler�n�ze ve k�myasal madde püskürtmeye kadar dünyamızın suyunu
etk�leyen seç�mler hakkında b�lg�lenel�m ve her zaman kullandığımız k�myasal madde oranını azaltmanın
yollarına odaklanalım. Çöpler�m�z� plajlardan ya da neh�rlerden ve okyanus / den�zlerden tem�zlemek �ç�n, hep
b�rl�kte uğraşalım. Özdoğan Grup olarak, kanal�zasyon bölümünden bahçen�ze uzanan suyun tem�zl�ğ�n�n olması
�ç�n, son derece t�t�zl�k �le çalışıyoruz.

Doğal Maddelerle Gölet P�sl�ğ� Nasıl Tem�zlen�r?



Doğal Maddelerle Gölet P�sl�ğ� Nasıl
Tem�zlen�r?

Havuz k�rl�l�ğ�, havuz suyunda çok yüksek m�ktarda alg bulunması sebeb�yle oluşur ve genell�kle havuzun �ç�nde
bulunan ve müh�m bes�n denges�zl�kler�n�n b�r �şaret�d�r. B�rçok alg türünü öldüren k�myasal alg öldürücüler
mevcut olsa da bunlar havuzdak� doğal bes�n denges�n�n ger� get�r�lmes�n� sağlamazlar ve havuzdak� b�tk� ve
balıkları da olumsuz yönde etk�leyeb�l�rler.

Su b�r�k�nt�s� ve yosun p�sl�ğ�n� önlemek �ç�n doğal olan yöntemler kullanmak bu sorunu önler ve havuzunuzun
gel�şmes� �ç�n uygun olan dengey� yen�den kurmanıza yardımcı olur. Gölet tem�zl�ğ� n� profesyonel olarak yapan
f�rmamız, farklı stratej�ler �le h�zmet ver�yor. Özel�kle gölet, havuz vb. mekanların tem�zl�ğ�n� tüm t�t�zl�k
doğrultusunda yapıyor. Gölet tem�zl�ğ� şu nedenler� doğurab�l�r. Gölet tem�zl�ğ� ne kadar fazla olursa o kadar uzun
ömür olacağını b�lmen�z gerek�r.

Havuz süpüren b�r aletle ve ağ yardımı ya da buna benzer b�r ürünle manuel şek�lde gölette bulunan p�sl�ğ�
kaldırın. Doğal alg kontrol yöntemler�, çok büyük m�ktarlardak� algler�n öldürülmes�nde her zaman çok etk�l�
olmadığı �ç�n k�rl�l�k �le mücadele etmek daha kolay olur.
Su yosunlarının geçt�ğ� sudak� atık olan maddeler�n parçalanması �ç�n gölete su b�tk�s� eklemek akıllıca
olacaktır. Su sümbülü, su �r�s� ve taro g�b� b�tk�ler�n agres�f olarak algler�n gel�şmes�n� sağlayan bes�nler�
kullandıkları b�l�nmekted�r.
B�r havuzun �çer�s�nde çok fazla balık olması, yosunların yaşadığı atık ürünler�n m�ktarını arttırmaya neden
olur. Gerekl� olmayan bazı bes�nler� de �lave etmen�zden dolayı, besled�ğ�n�z balıklar var �se, sağlıklarını
korumak �ç�n ve gölet tem�zl�ğ� �ç�n aşırı beslemed�ğ�n�zden em�n olun.
Sudak� yosun m�ktarını azaltmak ve �lave havuz p�sl�ğ� oluşumunu engellemek �ç�n gölete yosun y�y�c�
organ�zma ekley�n. Şayet gölet �çer�s�nde balık beslem�yorsanız, gölet�n�z�n �ç�ne yosunları yemeler� �ç�n
büyüklüğe göre ortalama 2-4 �nç uzunluğunda tr�plo�d ot sazanı �lave edeb�l�rs�n�z.
Havuz suyu �ç�ne arpa saman balyası eklemen�z de b�r d�ğer yöntem olab�l�r. Ekled�ğ�n�z bu samanın suyun
alt kısmında parçalanması, sudak� oks�jen sev�yes�n� arttırır ve b�rtakım �stenmeyen canlı türler�n�n
büyümes�n� engellem�ş olur. Havuzunuzun ölçüler�ne ve dönüm m�ktarına göre balya ekleteb�l�rs�n�z.
Balyaları ayırmak suret�yle, ayırdığınız balyaları �se ağ torbalarına ya da ağların alt kısmına güzelce
yerleşt�r�n ve suyun �ç�ne batırın balyaların tazelenmes� �ç�n altı ayda b�r yen�s�yle değ�şt�rmel�s�n�z.
Gölet �ç�ndek� yosunların gel�şmes�ne yardımcı olab�lecek sudan, amonyak ve benzer� atık malzemeler�
çıkarmak amacıyla doğal bakter� kullanan b�yoloj�k b�r havuz f�ltres� ed�n�n ve takın. F�ltre d�rekt olarak
yosunları öldürmez, ancak yosunların ç�çekler�n�n ve havuzdak� b�r�k�nt�ler�n oluşmasını önlemek �ç�n suyun
denges�n� korumasına katkısı olab�l�r. F�ltre bakımlarının d�rekt�fler�ne dayanarak f�ltren�n malzemeler�n� ve
aparatlarını düzenl� aralıklarla tem�zley�n ya da değ�şt�r�lmes� gerek�yorsa da değ�şt�r�n.
Eğer gölet �çer�s�nde, çeş�tl� organ�zmalar ya da su �çer�s�nde yaşayan b�tk�ler bulunmuyorsa, gölet �ç�ne 1 kg
kaya tuzu �lave edeb�l�rs�n�z. Bu, yalnızca d�ğer yöntemler�n etk�s�z olduğu kanıtlandıysa ve yakında gölet�
yen�den oluşturmayı düşünmüyorsanız yapılmalıdır, çünkü algler� öldüren maddeler �lave tuz hayvan ve b�tk�



yaşamını da negat�f yönde etk�leyeb�l�r. Ölmüş b�tk�ler�n materyaller� ve dokusu bozuldukça oks�jen
sev�yeler�n� azaltab�leceğ�nden, mümkünse ölmüş yosun ya da varsa başka b�tk�ler� tem�zley�n.

Doğada İht�yacınız Olan Şeyler Nelerd�r?

Suda bulunan b�tk�ler�,
Yosun y�yen organ�zmalar,
Arpa saman,
Kaya Tuzu,
Örgü çantalar ve ağ.

Doğada İht�yacınız Olan Şeyler Nelerd�r?

Su b�r�k�nt�s�n�n kenarında veya kayaların ve su yüzeyler�n�n alt kısmındak� başka f�kstürler�n üzerler�nde bulunan
çok �nce olan yumuşak alg katmanını kazımaya ya da çıkarmaya çalışmayın. Gölet �çer�s�nde doğal dengen�n
kurulması ve korunması �ç�n algler ve onlarla beraber büyüyen bakter�ler gölet�n problem yaşadığını göstermez.
Göletler�n tem�z olmasını sağlayan f�rmamız yaz ve kış mevs�m�nde h�zmet ver�yor.

Gölet tem�zl�ğ� �ç�n, d�ptek� çamurun ve hoş olmayan kokunun g�der�lmes�nde ve ortamın güzelleşt�r�lmes�nde
kullanılan enz�m ve doğal bakter� �çeren son derece güçlü ve çok etk�l� b�r karışım organ�k d�gester’dır.

Gölet�n�z�n �ç�ne eklenm�ş olduğunda güvenl� yollardan k�rl�l�ğ� ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Oldukça
büyük m�ktarlarda doğal ve yararlı bakter� ve enz�mler� üretmek �ç�n b�yoloj�k z�nc�r reaks�yonu yaratır. Gölet
tem�zl�ğ� �le �lg�l� p�yasadak� en konsantre ve etk�l� ürünler�n başındadır. Gölet ve lagunlarda kullanılmak üzere,
koku sorunlarını g�dermek �ç�n sıvı ve toz olarak oluşturulur. Bu sıvılar toz şek�llerde ve er�yeb�l�r paketler hal�nde
olab�l�r. F�rmamız gölet tem�zl�ğ� yönünden l�der b�r f�rmadır.

Göletler�n Bulunan Genel Sorun;



Göletler�n Bulunan Genel Sorun

Göletler�n �ç�ndek� N�tr�tler gölet �ç�ndek� balıklar �ç�n çok zararlıdır ve n�tratlar da gölet �ç�nde kötü büyüme
amacıyla kullanılan b�r çeş�t bes�n kaynaklarından b�r�d�r. F�rmamız göletlerde bulunan genel sorunu çözüm
odaklı çalışarak, karşılık ver�yor. Gölet tem�zl�ğ� ne kadar fazla yapılırsa o kadar sağlıklı b�r ortam olur.

Organ�c D�gester doğal gölet tedav�s�nde, d�p çamurlarının azalmasına yol açarak b�yo-f�ltrey� sağlayacaktır.
F�rmamız gölette bulunan tüm k�rl�l�ğ� ortadan kaldıracağının garant�s�n� ver�yor. Organ�c D�gester nerelerde
kullanılır? Belk� de en öneml� soru da budur. Sun� Göletler, doğal göletler, Lagünler, Balık ve Kar�des
Havuzlarında, kuş banyoları, kaplumbağa tankları, gölets�z şelaleler vb. Organ�c D�gester’ler gölet suyunu
tem�zlenmes� ve bakımında kullanılır. F�rmamız bunu kend�ne has özel stratej�s� �le sağlıyor.

Gölet �ç�nde bulunan rahatsız ed�c� kokuları ve �stenmeyen tatların ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak bakım
sağlar.

Aquapon�k (Su canlıları �le topraksız tarımın b�rl�kte olduğu s�stemler) s�stem yapılarının �y�leşt�rmeler�nde de
oldukça faydalı b�r şek�lde kullanılır.

Göletler, b�rtakım bahçeye ve peyzaja şık olan b�r �laved�r.

B�rçok şek�lde kullanılarak yaban hayatı �ç�n zeng�n b�r yaşam alanı sağlayab�l�r. Bunun yanında, bakımları
yapılmayan göletler b�r süre sonra �lk zamanlardak� göz alıcı güzell�ğ�n� kaybeder. Gölet tem�zl�ğ� görsel güzell�k
�ç�n çok öneml�d�r.

Göletlerde Der�n Tem�zl�k Neden Öneml�d�r?



Göletlerde Der�n Tem�zl�k Neden
Öneml�d�r?

Bataklığa dönüşmemes� �ç�n tüm göletler�n düzenl� bakımdan geçmes� gerek�r. Hele k� o göletlerde balıklar da
yaşıyorsa, düzens�z bakımda, önce suyun bozulması, yosun oluşumu, oks�jen yeters�zl�ğ� ve �stenmeyen balık
ölümler� �le karşılaşılması mümkündür. Bu g�b� durumların yaşanmaması �ç�n f�rmamız el�nden geld�ğ� özver�y�
ortaya koyarak çalışıyor.

Bataklığa dönüşmemes� �ç�n tüm göletler�n düzenl� bakımdan geçmes� gerek�r. Hele k� o göletlerde balıklar da
yaşıyorsa, düzens�z bakımda, önce suyun bozulması, yosun oluşumu, oks�jen yeters�zl�ğ� ve �stenmeyen balık
ölümler� �le karşılaşılması mümkündür. Bu g�b� durumların yaşanmaması �ç�n f�rmamız el�nden geld�ğ� özver�y�
ortaya koyarak çalışıyor.

Güneş Işığının Göletler İç�n Önem� Ned�r?

En �deal yöntem gölet� güneş alan b�r yere koyarak 5-6 saat d�nlenmes�n� sağlamaktır böylece su b�tk�ler� daha �y�
gel�şeb�l�r. Gölet �ç�n pompa ve çıkaracağı f�ltre sesler�n� de d�kkate alarak, yer bel�rleme yapmalısınız. Gölet
büyüklüğüne ve ebat a göre park ya da bahçen�ze kuracağınız gölet �ç�n görsel anlamda, en şık duran yere
yerleşt�rmel�s�n�z. Gölet tem�zl�ğ� güneş ışınlarının suya kal�tel� yansımasını sağlıyor.

Gölet sorunlarının başında su kaybı ve f�ltrasyon gel�yor. Fakat Gölet tem�zl�ğ� �ç�n mutlaka f�rma �le çalışılmalıdır.
Gölet oluşumu �ç�n çukur kazıp su doldurmak yeterl� değ�ld�r. Gölet b�r doğal oluşum olmadığı �ç�n, tüm uygun
şartları s�z�n oluşturmanız gerek�r. Gölet �ç�ndek� suyun hacm�ne oranla uygun b�r f�ltrasyon s�stem�
planlanmalıdır. Zem�n kısmında su kaçaklarının olmaması �ç�n d�kkat ed�lerek planlanması yapılmalıdır.

Altyapı s�stem� de aydınlatma �ç�n yüksek m�ktarda öneml�d�r. Genel olarak gölet kurulumdan önce, gün ışığı,
f�ltrasyon ve su �zolasyonu konularını araştırırsanız bundan sonrasında h�çb�r zorluk yaşamazsınız. F�rmamız
güneş ışığının önem�ne d�kkat ed�yor. Gölüm güneş görmes� gölün canlanmasında öneml� etkend�r. Gölet
tem�zl�ğ� sağlayan f�rmamız sayes�nde göller pırıl pırıl b�r hal kazanıyor.

Gölet Tem�zl�ğ� Yapan F�rmalar;

F�z�ksel bakım, k�myasal ve b�yoloj�k bakımın da temel�d�r. Bunu en �y� sağlayan f�rmaların başında gel�yor.
Çalışma prens�b�m�z doğrultusunda çözüm üret�mler� gel�şt�r�yoruz

Müşter� odaklı çalışıyoruz. Gölet tem�zl�ğ� konusunda çalışma şekl�m�z şöyled�r;

İy� çalışan b�r f�ltrasyon s�stem�,
Gölet tabanında b�r�ken tortu tem�zl�ğ�,
Ölü yaprakların ve sudak� b�tk� tem�zl�ğ�n�n sağlanması,



Düzenl� olarak gölet suyunu taze su �le değ�şt�r�lmes�, öner�len en kolay gölet bakımı ve bakımın temel�d�r.
Göletten görsel yönden beklent�, balıklarınızın ve b�tk�ler�n�z�n net ve berrak olarak görünmes�, suyun berrak
olması, tabanda bulunan yosun ve çamur tabakalarının olmamasıdır.

F�rmamız bu doğrultuda eylem gerçekleş�yor. Gölet tem�zl�ğ� sayes�nde balıklar uzun ömürlü oluyor.

Gölet Tem�zl�ğ� Yapan F�rmalar

Gölet’�n�z de bu saydıklarımızın heps� b�r arada �se problem yok demekt�r. Fakat ne yazık k� tüm dünya da gölet
vb. alanların k�rl� olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumlarda gölet tem�zl�ğ� yapan f�rmalar bulunuyor.
Profesyonel b�r destek alarak, bu durum ortadan kaldırılır.

Eğer gölete yağmur ya da su taşması şekl�nde �le gölet dışından çamur ve k�r gelmem�ş �se, gölet�n doğal olarak
bozulması gölet�n tabanından başlar. Bu durumu önlemek �ç�n yukarıda bahsed�len s�stem�n�n çalışma s�stem�n�n
doğrulunu kontrol ed�n. Gölet�n suyunu ne kadar �y� şek�lde f�ltre edeb�l�yorsanız, suyun ömrünü o kadar
uzatırsınız. F�ltrasyon, çoğu k�rl�l�ğ� ve yosunları süzerek tem�zler. F�ltre �şlemler� b�rçok şek�lde yapılab�l�r.

F�ltre ed�lmem�ş atıklar gölet d�b�ne çöker. Bu çökelt�ler sonucunda bazı canlılar yaşar bazıları ölür. Tabanda
b�r�ken bazı çökelt�lerle bazı canlılar yaşamını �dame ett�r�rler. Yapay da olsa b�r su dünyasında b�rtakım canlılar
da yaşamalıdır.

Yosunlar taşlar üzer�nde ve çakıllara tutunarak gel�ş�r ve etrafa yayılır. Bazen geld�ğ� boyutlarla tabandak� çakılları
görünmeyecek şek�lde kapatır. Yosunların büyüyüp çoğalmasıyla gölet �çer�s�nde oks�jen tükenmeye başlar.
Gölet suyu bulanıklaşır. Böylece balıklar ve d�ğer b�tk�ler oldukça zarar görür. Bu g�b� durumlarda f�rmamız der�n
b�r tem�zl�k yapıyor.

ALGEX, granül hal�nde beyaz b�r üründür. Eller�n�zle serperek gölete uygulayab�l�rs�n�z. 10 ton ağırlığındak� gölet
suyu �ç�n �lk kullanımda 1000 gr, düzene koyduğunuzda her kullanımda 500 gr öner�l�r. Gölet�n�z�n ne sürelerle
k�rlend�ğ�n�, s�z gölet sah�b� bel�rlemel�d�r. Gölet tabanının tamamen tortu �le kaplanmasını �stem�yorsanız, düzenl�
bakım yapmalısınız. Gölettek� suyun sağlığı �ç�n çakıl taşlarını ve aralarını düzenl� şek�lde tem�zlemel�s�n�z.



ALGEX � gölet�n�ze serp�şt�r�n. Serpt�ğ�n�z madde çakıl aralarına da dağılır. ALGEX çözünür ve gölet atıklarını su
yüzey�ne çıkarır. Bu �şlem de ortalama 15-20 dak�ka süreb�l�r. Daha sonra tabanda b�r�ken k�rl�l�kler F�ltrasyon
boru s�stem�ne ve gölet �ç�ndek� suyun akışı �le etrafa doğru hareket eder. Bu �şlemle tabandak� atıklar tem�zlen�r,
gölet �ç�ne oks�jen ulaşmaya başlar.

Gölet tabanını tem�zlemek demek, yosunların yok ed�lmes�yle ya da en az sev�yeye ulaştırılmasıyla b�rl�kte
oks�jen üret�m�n� arttırarak berrak su sağlamak demekt�r. Öner�len ALGEX m�ktarları doğru dozlarda
kullanıldığında balıklara ve su b�tk�ler�ne zarar vermez.

Zaman zaman yapılacak su değ�ş�m�yle, suyun k�myasal denges�n� de korumanız gerek�r. Sudak� hayat,
amonyum, fosfat, n�tr�t, n�trat , fosfat g�b� bazı k�myasalların çoğalmasına sebep olur k� bu gayet doğaldır.
Anormal olan bu k�myasalların sudak� yaşamı bozacak sev�yeye ulaşmasıdır.

Gölet de balıklar ve su b�tk�ler� yaşıyorsa kat�yen gölet suyunun tamamını b�r seferde değ�şt�rmey�n. Suyun
florasının an�den değ�şmes� balık ve b�tk� ölümler�ne sebep olur.

Eğer gölet f�ltre �şlemler�n� ve taban tem�zl�ğ�n� düzenl� olarak yapıyorsanız gölet�n suyunu komple değ�şt�rmen�z
gerekmez. Suyu yavaş yavaş değ�şt�rmen�z yeterl� olab�l�r. Örneğ�n; b�r m�ktar suyu boşaltın, boşalttığınız kadar
taze su ekley�n. Bu m�ktar tek seferde %20y� geçmemel�d�r.

Gölet K�myasal Parametreler� Nelerd�r?

Gölette yaşam kal�tes�n� sağlamak �ç�n gölet tem�zl�ğ� suyun kal�tes� ve çevresel faktörler çok öneml�d�r. Göletler
doğal su b�r�k�nt�ler� olmadığından ötürü, yapay su b�r�k�nt�ler� olarak özel bakıma �ht�yaç duyarlar. Gölet sularının
k�myasal yapısı dolayısıyla b�rçok faktörden etk�lenmes� doğaldır. F�rmamız gölet parametreler�n� bel�rlerken �lk
etapta durum anal�z�n� yapar. Gölet tem�zl�ğ� düzenl� yaptırılması, doğanın kal�tes�n�n artmasını sağlar.

Bunların başında ş�ddetl� yağışlar g�b� doğal dış faktörler veya uygun şartlarda yapılmamış kısm� su değ�ş�mler�n�
sayab�l�r�z. Gölet �ç�nde aşırı m�ktarda olan balık, gerekmed�ğ� kadar sık veya yanlış beslenme ve hatta gölettek�
malzemeler�n kurulumu b�le b�r rol oynayab�l�r. Bu sebeple, müh�m su sev�yeler�n�n düzenl� şek�lde kontrolün
sağlanması ve gölet�n�ze �lave etmek �sted�ğ�n�z suyu test etmen�z öneml�d�r. F�rmamız göletlerde k� k�myasal
parametreler�n en �y� şek�lde olmasını sağlar.

Suyun Parametreler� Nasıl Ölçülür?

Gölet sorunlarıyla �lg�lenen herkes�n uzman şek�lde k�myager ya da b�yolog olması mümkün değ�ld�r. Bu sebeple
kolaylıkla ölçümler yapab�leceğ�n�z ve kontrol edeb�leceğ�n�z prat�k ve güvenl� k�tlerden yardım alab�l�rs�n�z. Eğer
gölet�n�z�n başında ölçüm yapmayacaksanız, bu ölçümü b�r laboratuvar da yapacaksanız b�r kabı hava
almayacak şek�lde gölet suyu �le doldurun Gölet tem�zl�ğ� numune kabını ser�n ve karanlık b�r yerde muhafaza
ed�lmel� ve maks�mum 2 saat �ç�nde anal�zler yapılmalıdır. F�rmamız bunu son derece d�kkatl� şek�lde yapıyor.
Göletlerde bulunması gereken değerler �se şu şek�lded�r;

Gölette PH değer�: İdeal PH aralığı 6,50 – 8,50 arası olmalıdır. F�rmamız bunun ölçümünü sağlıyor. Gölet �ç�n en
öneml� parametrelerden b�r�s� PH değerler�d�r. PH’ı ölçerek suyun as�d�k ya da baz�k olma durumunu kontrol
eders�n�z. PH sev�yes� 7’n�n altında �se gölet suyu as�d�k, 7 �se Nötr olur. Ancak bu sev�ye eğer; 7’n�n üzer�nde �se
baz�k kabul ed�l�r. Gölet �ç�n PH aralığı 6,50 – 8,50 aralığında olmalıdır. Sıvı damla, test çubukları ya da elektron�k
PH ölçer �le gölet�n�z�n PH ölçümünü yapab�l�rs�n�z. Özell�kle gölet de KOİ balığı besl�yorsanız, KH ı da kontrol
etmen�z gerekecekt�r.



Düşük KH durumunda, uzun vadede KOİ balıklarında çeş�tl� hastalıklar görüleb�l�r. Çözünmüş kals�yum KOİ’lerde
kandak� tuz sev�yeler�n�n düzenlenmes� �ç�n hayat� önem göster�r. Ayrıca KOİ ler har�c�nde, sudak� fazla Amonyak
ve N�tr�t� g�deren NİTRİFİKASYON bakter�ler� �ç�nde hayat� önem taşır. KH düştükçe, doğal b�yoloj�k f�ltrasyon da
yavaşlar.

Gölettek� fazla balık sayısı,
Yeterl� yapılmamış f�ltrasyon çalışması,
Canlıların aşırı beslenmes� ve atıklar,
Yüksek sıcaklık oranı.

Bu saydığımız etk�ler Amonyak sev�yes�n� yükselt�r. F�rmamız yüksek PH amonyumun amonyağa dönüşümünü
hızlandırmayı sağlıyor. Genel olarak;

Balıkların su yüzey sev�yes�nden nefes alma �stekler�,
Normalden hızlı olan solungaç hareketler�,
Balıkların normalden daha yorgun görünümü,
Amonyak denges�zl�ğ�n�n bel�rt�ler�ndend�r.
Düzgün çalışan b�r ekos�stemde amonyak ve amonyum hızlı b�r şek�lde n�tr�te sonrada göletler �ç�n zararlı
olmayan n�trata dönüşür.
İy� çalışan b�r f�ltrasyon s�stem�,
İy� �şlet�me sah�p b�r b�yoloj�k f�ltrasyon,
Yeterl� m�ktarda su havalandırması,
Gölet en-boy oranına göre balık m�ktarı, azot döngüsünü destekler.

Gölet Tem�zl�ğ� �ç�n k�myasal kontroller�n� düzenl� olarak yapın. Yüksek oranlardak� amonyak m�ktarını dengede
tutmanın en prat�k yolu gölete taze su eklemekt�r. Özell�kle 0,25 ppm’� geçen amonyak sev�yeler�nde en az %25
taze su ekleyerek, b�rkaç saat sonra yen�den amonyak değer�n� ölçülmes� gerek�r. F�rmamız bunu %100 oranında
doğru tesp�t�n� sağlıyor.

Gölette n�tr�t 0,50 sev�yes�n� geç�rmemek gerek�r. N�tr�t amonyak bölümünde bahsed�ld�ğ� g�b� azot döngüsünün
b�r ürünüdür. N�tr�t sev�yes� 0,10 ya da daha az �se gölet�n�zde azot döngüsü kusursuz çalışıyor anlamına gel�r.
0,50 ppm sev�yes� azot döngüsünde �şler�n �y� g�tmed�ğ�n� göster�r ve bu durumda derhal su değ�ş�m� yapmanız
gerek�r. Gölettek� n�trat sev�yes�: en fazla 50 PPM olmalıdır. Bu sev�ye ne kadar düşük �se o kadar �y�d�r.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z.

Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

N�tr�t, n�trata dönüştüğündeyse su b�tk�ler� artık �ç�n bes�n olmuştur. Ama y�ne de N�trat sev�yes� 50 ppm e
yaklaşmış ve daha da yoğunlaşmış �se suda yosun oluşumunu hızlandırır. Fazla yosun �se oks�jen tüket�m�n�
arttırır y�ne sorun şek�ller� başlar. N�trat m�ktarı yüksek �se kısm� olarak su değ�ş�m� yapab�l�rs�n�z.

Genel azot döngüsünden olarak gölette Fosfat olmamalıdır. En fazla 1,00 PPM kabul ed�leb�l�r. F�rmamız bunun
hesabını da yaparak, gölet tem�zl�ğ� �şlem�n� başarılı şek�lde yapıyor.

Gölet Tem�zl�ğ� �ç�n Gölet suyunu k�rleten maddelere bakıldığında, fosfat da n�trat kadar öneml� b�r rol oynar.
Fosfat, temel olarak balık atıkları neden�yle, aynı zamanda çürümüş b�tk�lerden ve yapraklardan kaynaklanır.
Fosfatlar k�myasal olarak bağlanab�l�rler ya da suyun �çer�s�nde çözüneb�l�rler. Fosfat, bütün canlılar �ç�n temel
yaşam kaynağı olsa da aşırı buluyorsa yosun sıkıntısı olab�l�r.



Gölet tem�zl�ğ�n� yaptırmak �ç�n f�rmamız �le �let�ş�m kurmanız yeterl�d�r. F�rmamız %100 oranında başarı
sağlayarak, gölet tem�zl�ğ� yapıyor. F�rmamızı terc�h edere, gölet tem�zl�ğ� profesyonel olarak yapılmasını
sağlayab�l�rs�n�z. Şunu unutmayın gölet�n tem�z olması, doğal yaşamın güzel olmasını sağlar.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/golet-tem�zl�g�/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/golet-temizligi/

