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lnformace o měření vody
Slepé rameno řeky Hron, Žiar nad Hronom

V průběhu roku 2015 by|o prováděno kontro|ní měření kva|ity vody výše
uvedené vodní p|ochy v souvis|osti s použitím bioenzymatického přípravku
PTP P|us. Kontro|ní měření by|o provedeno v termínech 16.4'201 5,31.7 .2015
a 9.10.2015.
Způsob odběru vzorku by| obvykIý, tj. odběrovou tyčí a na místě by|o
provedeno měření těchto parametrů:

- teplota vody
- rozpuštěný kys|ík
. pH (v tabu|ce hodnota uvedena jiŽ s opravou na elektrodu)
. oxidačně.redukční potenciál
- vodivost
- průh|ednost
- povětrnostní data

V rámci kontro|ních měření neby|y brány vzorky pro |aboratornívyšetření.

Hodnocení:
Porovnání dat v při|oŽené tabu|ce umoŽňuje hodnotit kva|itu vody v průběhu
ce|ého roku jako ve|mi dobrou. obsah kys|íku je v horní části rozsahu
normá|ních hodnot. Hodnoty pH jsou rovněŽ ve|mi dobré. Vyvoj kva|ity vody
objektivně vyjadřuje hodnota oRP, která se v průběhu roku zvyšova|a. Toto
ukazuje na vysokou stabi|itu biologické rovnováhy. PouŽitÍ PTP P|us vykáza|o
efektivní podporu biorovnováhy v daném vodním prostředí. Primárně PTP
P|us působí na minera|izaci objemu organických |átek v bahně a sníŽení
anaerobních p|ynů (metan, amoniak, sirovodík atd.). Ve s|edovaném prostředí
se výskyt těchto plynů zjevně sníŽi| (d|e informací) a doš|o ke snížení
vrstvy bahna o 30 cm a více. Tím doš|o k jeho objemově ve|kému úbytku.
PTP P|us rovněŽ ve|mi dobře působí na stabilitu obsahu rozpuštěného
kys|íku.
Doporuěuji pokračovat v ap|ikaci PTP P|us, protoŽe zkušenosti s tímto
materiá|em ukazují, Že pro dlouhodobou stabi|izaci dané vodní plochy je
potřeba dva až tři roky. Tato doba se můŽe měnit pod|e výs|edků kontrolních
měření.
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Příloha:

Parametry vzorku vody
Místo: Žíar nad Hronom
Vodní p|ocha: rybník - s|epé rameno Hronu

Datum:
Bod měření |

16.4.2015
výpusť

16.4.20L5
horní část

31.7.20L5
výpusť

9.10.2015
rnýpusť

rozměr
veličiny

Teplota vody L4,3 16,8 22,5 15,4 "c
Rozp.kyslík 13,00 L2,40 7,70 5,50 ms/l
pH korig. 8,7O 8,78 7,93 8,17 bezrozm,
Vodivost 283 367 337 340 }l5
Průhlednost 40,00 40,00 nernereno 50.00 cm
Sloupec
vodv nemereno nemereno nemereno nemereno

Meteodata:

Teplota vzduchu 24,4 24,4 24,6 14,6 oc

Vlhkost 32,9 50,1 34,6 84,6 a/a

Tlak
vzduchu 982,1 981,9 987,8

989,2
hPa

Rosný bod 5,8 7,2 6,5 t2,t oc

Rychlost větru 1) 5 5 317,2 0 m/sec
Směr větru 27a 2ta 360 promennygrad

oblačnost 2 1 I I n/8

Poznámka:
!6.4.20L5. výpusť. měřeno ve 13:45
76.4,2a75. horní - měřeno ve 14:30
3L.7.2oIs. měřeno v 15:00
10.10.2015. měřeno ve 14:10
1) průměrná/maximá|ní rych|ost


