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Cégünk bemutatása

Az Iszapfaló Kft. 2006-ban jött létre, biológusok és halászati szakemberek közreműködésével. 
Az alapítók elsősorban a modern és környezettudatos biológiai hatóanyagokat, eljárásokat kezd-
ték hazai környezetben kutatni, tesztelni és népszerűsíteni. A hatóanyagok mellett nagy hangsúlyt 
kaptak az eszközfejlesztések, melyek a célirányos és hatékony iszap- és vízkezelés lehetőségeit 
biztosítják.

Két év kutatómunka és eszközfejlesztést követően 2008-ban lépett szolgáltatásaival piacra a cég, 
és elsősorban horgász  egyesületek, arborétumok, halászatok megrendeléseit teljesítettük. Orszá-
gos szinten, különböző kezelési eljárásokat alkalmazva, jelentős eredményeket tudhatunk magun-
kénak  az iszap- és vízminőségjavítás, állagmegóvás, biológiai iszapcsökkentés, élőhelyfejlesztés 
területeken.

2010-től kisméretű, mobil eszközöket kezdtünk fejleszteni a mechanikai iszaptalanítás lehetősé-
geinek bővítésére, a kisebb vízterületek gyors és hatékony hidromechanizációs kotrására. Emel-
lett kutatások indultak a folyamatos üzemű fáziselválasztás, gyorsülepítés területén, hiszen így 
a hidromechanizációs kotrási technológia szélesebb kőrben válhat alkalmazhatóvá. 2011-re az 
Iszapfaló Kft. szolgáltatásai között voltak olyan eljárások, melyek használatával, akár azonnal szál-
líthatóvá válik a hidromechanizációval termelt zagy üledéktartalma, a tiszta víztartalom pedig folya-
matos üzemben visszaengedhető a vízterületre.

2013-ban létrejött a gödöllői Haszonállat-génmegörzési Központ területén a Halászati, Génmeg-
őrzési Kutató- és Programközpont, melynek az Iszapfaló Kft, a Szent István Egyetemmel és az 
Aranyponty Zrt.-vel közösen alapítója volt. 

A Központ Magyarországon egyedülálló komplex szolgáltatást nyújt a vizes élőhelyek rehabilitáci-
ójához, a tavak kialakításától a vízbázisok mechanikai és élőkultúrás rehabilitációjáig. A programok 
megvalósításához a központtal együttműködési megállapodásokat kötött több nemzetközi és hazai 
környezetgazdálkodási cég, mint pl. Organika Zrt. HAKI, Sym-Bio-Tech Kft., Geoprodukt Kft. ame-
lyek a 21. század legfejlettebb technológiáival segítik a környezettudatos felszíni vízbázisvédelem 
elterjedését. Az intézet területén bemutatásra és alkalmazásra ajánlott technológiák nagy része 
magyar találmány.

Célkitűzéseink:

• Hatékony és környezettudatos, élőkultúrás eljárások fejlesztése, tesztelése, népszerűsítése az 
akvakultúrában

• Partnerség és közös problémamegoldás, munkavégzés erősítése Magyarországon.

• Újra- és továbbhasznosítása a tavainkban  felgyülemlett szervesanyagoknak

•  Kis energiaigényű, alternatív energiával működtetett, környezetbarát vízi munkagépek fejlesztése

Kiemelt partnereink:



Szolgáltatásaink

Teljes körű állapotfelmérés

•	 Ultrahangos medervizsgálat

•	 3D-s mederkép készítése

•	 Mechanikus üledékmérés

•	 Víz/iszap	minőségvizsgálat

•	 Geodéziai mérések

Biológiai iszap- és vízkezelés

•	 Nagy	teljesítményű	kezelések	kivitelezése,	ütemezés

•	 Kezelőeszközök	fejlesztése,	értékesítése

•	 Kezelőanyagok	forgalmazása,	szaktanácsadás

Hidromechanizációs kotrás

•	 Kis-	és	középteljesítményű	hidromechanizációs	kotrási	munkák	tervezése/kivitelezése

•	 Speciális kotrási eljárások tervezése/kivitelezése

•	 Gyorsülepítéses zagykazetták kialakítása

Víztelenítés

•	 Különböző	teljesítményű	víztelenítő	berendezések	üzemeltetése/fejlesztése

•	 Geotextíl	víztelenítő	párnák	gyártása	és	alkalmazása

Műszaki tervezés / vízépítés



Állapotfelmérés,	kezelési	és	eljárási	tervkészítés
Ahhoz,	hogy	kreatívan	lehessen	mérlegelni	az	adott	vízterület	hatékony	gondozásának	lehetősége-
it,	fontos	az	aktuális	állapotok	részletes	ismerete,	a	problémák	okainak	pontos	meghatározása.	A	
cégünk	felmérése	a	vízterület	és	környezetének	vizsgálatából	áll,	több	eszközt	és	vizsgálati	mód-
szert	ötvözve.	Felmérésünk	eredményeképpen,	több	eljárási	lehetőséget	mutatunk	be,	hasonlítunk	
össze	és	 teljeskörű	ajánlatot,	költségbemutatást	 tudunk	adni	megrendelőinknek,	mind	biológiai,	
mechanikai,	mind	egyéb	alternatív	megoldásokról.	A	kapott	eredmények	alapján	kezelési,	eljárási	
ütemtervet	készítünk	megrendelőink	számára.		

Felmérésünk	eredményeit	jegyzőkönyvbe	foglaljuk,	mely	dokumentum	alapja	lehet	más	ajánlatok	
bekérésének	és	a	későbbi	eredmények	értékelésének.	

Felmérésünk	elemei:

- 3D mederrajz készítése

-	Iszapréteg	vastagságának	mechanikus	eszközzel	történő	vizsgálata

-	Ultrahangos	meder-	és	iszapréteg	vizsgálat,	jelrögzítés

-	Terület	és	térfogat	számítások	(gps-Sonar)

-	Mintagyűjtés,	tájékozódás	az	iszap	és	víz	fizikai	és	kémiai	összetételéről

-	Növényzet	meghatározás	

-	Depóterületek	vizsgálata	és	GpS	jelölése,	térfogatszámítások

-	Gátak,	műtárgyak	állapotvizsgálata

-	Szelektív	halászat,	próbahalászat	

- Állománybecslés

Biológiai iszap-és vízkezelés

Cégünk	eljárásokat	és	eszközöket	fejleszt	a	biológiai	iszap-	és	vízkezelés	lehetőségeinek	bővítése	
érdekében.	A	megfelelő	hatóanyag	mellett,	az	élőkultúrás	eljárásoknál	nagyon	fontos,	hogy	a	ha-
tóanyag	megfelelőképpen	és	megfelelő	időben	legyen	kijuttatva.	

Több	konstrukcióval	 állunk	megrendelőink	 szolgálatára,	 így	 jól	 tudjuk	egyeztetni	 a	megrendelői	
igényeket	és	a	problémamegoldáshoz	szükséges	lépéseket,	hatékonyan	és	olcsón.	



Saját	fejlesztésű	eszközeinkkel	az	alábbi	kezeléseket	tudjuk	elvégezni:

Víztest	és	vízfelszín	oltás,	por	és	folyékony	halmazállapotú	hatóanyagokkal

Oltócsónakunk	több	fázisú	hatóanyagot	képes	elkeverni	a	tó	vizével,	nagy	teljesítményben.	Az	így	
bekevert	hatóanyagot	a	víztest	különböző	rétegeiben,	szabályozható	módon	oszlatja	el,	igény	sze-
rint.

Iszapfelszín	kezelés	-	anaerob	kijuttatások	

Az	EM	hatóanyagnál	különösképpen	fontos	a	közvetlenül	üledékre	történő	kijuttatás,	így	az	ana-
erob	 baktériumok	 is	 gyorsan	 megtalálják	 a	 számukra	 optimális	 környezetet.	 Kezelőcsónakunk	
elakadásmentesen	képes,	nyomás	mellett	az	iszap	felső	rétegét	beoltani,	úgy,	hogy	közben	GpS	
segítségével	pontosan	követi	a	kezelési	tervben	megadott	nyomvonalakat.

Iszaptest oltások teljes vastagságban

Sok	esetben	szükséges	a	teljes	iszaptest	kezelése,	ami	a	megfelelő	eszközök	nélkül	nem	megvaló-
sítható.	Saját	fejlesztésű	oltási	rendszerünk	segítségével	nagy	vízterületeket	is	könnyen	és	gyorsan	
tudunk	így	is	kezelni.	

A	felmérés	eredményei	alapján	elkészített	kezelési	terv,	többféleképpen	is	végrehajtható:

Kiszállással	történő	kezelések

Szükség	esetén	állunk	megrendelőink	szolgálatára	és	nagyteljesítményű	eszközeinkkel	elvégezzük	
a	kezeléseket	az	ütemterv	alapján.	Kezeléseink	nyomvonalait	rögzítjük,	így	kiváló	minőségben	és	
nagy	pontossággal	tudjuk	a	vízterület	minden	pontjára,	egyenletesen	kijuttatni	a	hatóanyagot.	

“Saját	kezű”	kezelések	rendszere

A	biológiai	kezelések	legolcsóbb	konstrukciója	az,	amikor	a	megrendelő	végzi	el	a	kezeléseket,	hi-
szen	így	a	cégünk	útiköltsége	és	munkadíja	nem	kerül	elszámolásra.	Az	ütemterv	mellé	biztosítunk	
egy	kisteljesítményű	kezelőeszközt,	mely	12	V	tápfeszültség	felhasználásával	képes	a	hatóanyagot	
többféleképpen	kijuttatni.	Az	eszköz	bármilyen	csónaktípusra	rögzíthető	és	kezelése	rendkívül	köny-
nyű.

Az	ütemterv	 alapján,	 postai	 úton	 kerül	 a	megrendelőinkhez	 a	 választott	 hatóanyag.	Biztosítunk	
terepi	vízanalitikai	eszközöket	is	megrendelőinknek,	így	nyomon	tudják	követni	a	kezelések	haté-
konyságát	és	visszajelzést	adhatnak	számunkra	az	eredményekről.



Az EM hatóanyagról 
A mikroorganizmusok a Földön mindenhol megtalálhatóak: levegőben, vízben, szárazföl-
dön, mélytengeri hőforrásokban, valamint az emberi és állati szervezetben, sőt még nukle-
áris hulladékokban is. Egy gramm talaj kb. 40 millió, egy milliliter felszíni víz egymillió bak-
tériumsejtet tartalmaz. Az emberi szervezet sejtjeinek száma jóval kevesebb, mint amennyi 
mikróba sejt jelen van benne. A Földön összesen mintegy 5 kvintillió (5 × 1030) baktérium 
élhet. Ezek az élőlények alapvető szerepet töltenek be a bioszféra anyagforgalmában, ép-
pen ezért életfeltételeink nagyon szorosan függnek a minket mindenhol körülvevő mikro-
organizmusoktól. Bármely környezetben előforduló mikroorganizmusok között különbséget 
tehetünk aszerint, hogy számunkra (környezetünkre, növényeinkre, állatainkra és saját ma-
gunkra nézve) jótékony, vagy kártékony hatással bírnak. Egészségünk a külső és belső 
környezetünktől függ. Jelenlegi társadalmi berendezkedésünk, életkörülményeink, életvite-
lünk, kulturális szokásaink, egyre inkább kedvezőtlen körülményeket teremtenek a jótékony 
hatású mikroorganizmusok számára, és közvetetten, de közvetlenül saját magunk számára 
is.  Az EM használata hosszú távú alternatívát jelenthet életminőségünk javításában.

Az EM bemutatása
Az EM kifejlesztője japán kutatócsoport mikrobiológus professzor és csapata. Az EM egy 
mikrobiológiális ökoszisztéma, amely tartalmaz fotoszintetizáló baktériumokat, tejsavbakté-
riumokat, sugárgombákat, valamint fermentáló (élesztő) gombákat nagy fajgazdagságban 
és megfelelő arányban. Garantált élőcsíraszám legalább 2*108 (200 millió) db/ml. Ebben a 
ökoszisztémában mind obligált, fakultatív anaerob, mind aerob baktériumok, sugárgombák, 
mikrogombák csoportjából akadnak képviselők, amelynek mindegyike megtalálja életfeltét-
eleit és kölcsönösen szolgáltatnak egymásnak.

Az	EM	működése
A mikroorganizmusok kedvező hatásai négy alapelven nyugszanak:
1. kiszorítás: a kedvezőtlen vagy kórokozó hatású mikroorganizmus kiszorítása a fer-        
mentálandó közegből,
2. dominancia: az oltott mikroflóra működésének áthangolásával rothadás helyett erje-     
dés megy végbe,
3. bioaktív anyagok termelése: antioxidánsok, vitaminok termelése, amely segíti a hasz-               
nos szervezetek működését,
4. asztalközösség (commensalismus): a fiziológiai csoportok együttműködése a táplá-       
lékforrások átalakításában.

               EM baktériumok



Ennek az anyagnak az alkalmazásával tehát a szerves anyag lebomlása nem rothadással 
megy végbe, hanem erjedéssel, aminek következménye, hogy nem termelődnek kellemet-
len szagok és egyéb mérgező anyagok, a végtermékek alacsonyabb energiaszintű vegyü-
letek lesznek. 
 Ez nem kémiai, hanem természetes anyag és nincsenek benne génmódosított élőlények. 

Az EM felhasználás lehetséges területei

Az EM felhasználási területei szinte végtelenek, mindenhol kedvező hatást képesek kifej-
teni, mert a fermentáló életfolyamatokat támogatják. Alkalmazzák az állattenyésztésben 
az istállók szagtalanítására, és a szerves trágya kezelésére, a növénytermesztésben a 
talaj javítására, a növény kondicionálására. A környezetvédelemben lehet használni a nagy 
árvizek utáni fertőző állapotok megszüntetésére, a hulladékkezelésre, természetes vizek 
állapotának helyreállítására, az olajos hulladékok ártalmatlanítására.
Az EM technológia olyan problémák megoldására is hatékony megoldást kínál, mint a 
szennyvíztisztítás és az élővizek lágyiszap-mentesítése. E módszer alkalmazásának ered-
ményeként tiszta, szagtalan, és antioxidánsokban gazdag vizet nyerhetünk.

Az EM technológia jelentősége a természetes és mesterséges tavakban, vízfolyásokban és 
azok környékén

Szabad felszíni vizeinkben szinte általánosan megfigyelhetők a szerves anyagok felhalmo-
zódásából származó kedvezőtlen jelenségek. Ezek hátterében leggyakrabban az emberi 
tevékenység áll, a mezőgazdasági és kommunális szennyvizek kellő tisztítása nélküli kibo-
csátásával. Ezek önmagukban is rontják a víz minőségét, időzített bombát jelent azonban 
a szállított lebegő szerves anyag hatalmas tömege, mely a vizek aljzatán leülepszik és 
bomlásnak indul. A magas tápanyagtartalom kedvez az algák tömeges felszaporodásának, 
mely rendszerint tömeges pusztulásukkal zárul. A leülepedő algamaradványok szintén a 
szerves lágyiszap tömegét gyarapítják. Ezen anyagok lebomlása igen gyakran oxigénhi-
ányos környezetben, gyakorlatilag rothadás irányában zajlik, ami a képződő kénhidrogén 
és ammónia miatt közvetlen veszélyt jelent számos felsőbbrendű vízi élőlény számára. 
Különösen nagy károkat okoz ez a jelenség a befagyott és csekély átfolyású vizekben, ahol 
kiszellőzés és vízcsere hiányában jelentős mértékben felhalmozódnak ezek a mérgek.
Az említett kedvezőtlen jelenségekkel szemben igen korlátozottak a lehetőségeink. A 
szennyezőforrások megszüntetésével, sajnos a már kiülepedett iszap mennyiségének leg-
feljebb csak a gyarapodási ütemét csökkenthetjük.

                    Erjesztő baktériumok - élesztőgombák



 A vizeinkben nagy tömegben felhalmozódott lágyiszap mechanikai eltávolítása óriási 
költséget jelent, már ha műszakilag egyáltalán megoldható az adott, nem ritkán kedvezőtlen 
domborzati és talajviszonyok mellett. A kiemelt rendkívül magas víztartalmú iszapnak az 
átmeneti tározása. szikkasztása sem igen oldható meg mindig, nem is beszélve a vissza-
maradt iszaptömeg elhelyezéséről.
 
 Hogyan kerül előtérbe és látótérbe a már említett, igen sok területen rendkívüli sike-
reket felmutató mikróbakeverék? Általában egy élőhely mikroflórája a fizikai tényezők (hő-
mérséklet, oxigén, sóösszetétel stb.) mellett a rendelkezésre álló tápanyagok mennyiségé-
től, összetételétől, formájától és az esetleges vegyszeres szennyezésektől függ. Normális, 
természetes viszonyok mellett a vizek anyagforgalmilag egyensúlyban vannak, bomlásnak 
induló szervesanyagaik általában oxigén jelenlétében alakulnak át megfelelő mikroorganiz-
musok segítségével olyan formába, hogy azután ismét felvehetővé váljanak a növények, 
planktonok számára. Ha az oxigén-ellátottság csökken, vagy a lebomló szerves anyag 
mennyisége megnő, akkor jellemzően oxigénhiány melletti rothadást figyelhetünk meg. A 
folyamatok irányításának egy módja a vizek szellőztetése, oxigén utánpótlása, amivel a 
lebomlási folyamatokat optimális irányban tarthatjuk. Ez azonban rendkívül költséges és 
nagyobb vízfelületek esetében nem is oldható meg.
 
 Másik lehetőség, hogy a helyi, megterhelt mikroflóra fajgazdagságát adjuk vissza 
egy speciális mikróbiális oltóanyaggal, amellyel áthangolhatjuk a mikrovilág működését úgy, 
hogy oxigén hiányában is képesek legyenek olyan anyagcserét folytatni a bőséges tápanya-
gon, ami kedvező irányban zajlik.
 A magas szerves anyaggal, üledékkel terhelt tavakban a természetes mikróbaközösség 
méretéhez képest elhanyagolható mennyiségű oltóanyaggal olyan anyagcsereutakat nyit-
hatunk meg, amelyek az egész lebomlási folyamatot áthangolják. Ennek eredményeként 
oxigén hiányában sem mérgek, hanem a vízi ökoszisztéma számára értékes, felvehető táp-
anyagokat és felsőbbrendűek életműködéseit serkentő anyagok képződnek.
 

       rotatoria,  cladocera , copepoda, daphnia



Az EM oltóanyaggal kezelt tavakban a szerves lágyiszap egy szezon alatt is számottevő 
mértékben feltárásra kerül, mégpedig kedvezőtlen mellékhatások nélkül. Természetesen a 
lebomlás iránya sem közömbös, a megfigyelések szerint inkább a rohamosan felszaporodó 
planktonokba épülnek át a tápanyagok és nem a moszatokba. A megfigyelések szerint az 
algásodást az EM visszaszorítja és a már elhalt algáktól bűzös vizeken is gyors kedvező 
hatást fejt ki. 
 

Az EM tókezelést követően az iszap szerkezete is megváltozik. A tömörebb, alacsonyabb 
víztartalmú, inkább ásványos hordalék jellegű iszap mechanikai eltávolítása is sokkal ha-
tékonyabb, eredményesebb, ha szükséges egyáltalán. Megfigyelhető a szárazra állított ta-
vaknál az iszap szaga, ill. annak hiánya, ami szemléletesen mutatja a kedvező változásokat.
Az áthangolt mikróbavilág nem hogy ártalmas anyagokat nem termel, de bioaktív termékeik 
(rendkívül nagy hatású antioxidánsok) igen jótékony hatással bírnak a halak életműködése-
ire, ellenálló-képességére sőt a húsuk ízletességére és eltarthatóságára is. 
A technológia különösen a távol-keleti igen fejlett akvakultúrákban bizonyított, de néhány 
európai országban (Ausztria, Németország, Finnország) is bevált.
   

           

                                                        EM kezelések



Eddigi vizsgálatok az EM hatékonyságáról

Halastavi vizsgálatok
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék munkatársaival közösen kísérletet állítot-
tunk be, egy völgyzárógátas rendszerben termelő magángazdaságban. A kezdeti időkben 
egy egyszerű mérőpálcával határoztuk meg a lágy iszap vastagságát, de ez nem mindig volt 
megbízható, hiszen a mérőpálca lenyomásának erőssége nem biztos, hogy minden mérés-
kor ugyanolyan, sőt a lebegő lágy rész sok esetben nem színezi el a mérőpálcát. Később 
a lágy aljzat vastagságának meghatározására szonár készüléket alkalmaztunk, amely a je-
lenlegi legpontosabb mérési lehetőség. A fent említett halastóban kezdetekben mérőpálcát 
alkalmaztunk és az első vizsgált évben 12 cm-es lágy iszaprész megszűnését regisztrál-
tunk, ami megközelítőleg 19.600 m3-rel volt egyenértékű! A következő évben már kezdő és 
záró mérésre az említett szonár készüléket használtuk, ahol a lágy iszap vastagsága újabb 
14 cm-rel csökkent, ami több mint 23.200 m3-t jelentett. Elmondható tehát, hogy a két éves 
EM kezelés a második évben még kifejezettebben hatásos. 

A lágy iszap réteg csökkentése mellett vizsgáltuk az effektív mikrooganizmusok  további 
hatásait, alapjában véve pontytermelő halastóban. Az első vizsgált paraméter a halak élet-
tere, a víz volt. Az EM javította a víz fizikai és kémiai tulajdonságait. Elsősorban az oxigén 
háztartásra volt jó hatással a vizsgált tizennégy paramétert tekintve, de az ammónium ion 
koncentrációk is kedvezőbben alakultak, amelyből esetenként magas pH mellett könnyen 
mérgező szabad ammónia keletkezhet. Néhány eredményt a következő ábrákról is nyomon 
követhetünk.

A völgyzárógátas rendszerben 2008-ban mért vízhőmérsékleti és oxigén telítettségi értékek a „kont-
roll” és az EM technológiával „kezelt” tóban.
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A völgyzárógátas rendszerben 2008-ban mért nitrit és szabad ammónia koncentrációk a 
„kontroll” és az EM technológiával „kezelt” tóban.

A völgyzárógátas rendszerben 2008-ban mért nitrát és ammónium ion koncentrációk a 
„kontroll” és az EM technológiával „kezelt” tóban.

A másik nagy vizsgálati csoport a plankton biomassza (fito-, és zooplankton) volt. A kísér-
letek rámutattak arra, hogy a kezelések tavaszi megkezdése és a kiadagolások idejének 
óriási szerepe van a nemkívánatos fitoplankton elszaporodásában, illetve visszaszorítá-
sában, ezért is fontos, hogy a kezeléseket szakember végezze. A zooplankton mennyisé-
gére is jó hatással van az EM, abban az esetben, ha a fitoplankton szaporodása irányított 
vagyis kordában tartott. Mivel az EM a lágy iszapból átalakított szerves anyagot szabadítja 
fel, irányítani kell, hogy azt mely szervezet hasznosítsa .
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Az EM-mel kevert abraktakarmány feletetése jelentősen befolyásolta a halak húsának mi-
nőségét, amely egyre fontosabb szempont a horgászok körében. Itt elsősorban nem pl. 
iszap ízű halra gondolunk, hanem közvetlenül nem látható és nem érzékelhető hatásokra. 
Akkreditált laboratóriumban történtek halhús vizsgálatok is, hogy hogyan befolyásolja az 
EM a hús beltartalmi értékeit. Elmondhatjuk, hogy kevesebb telített zsírsavat tartalmaz az 
EM-val kiegészített takarmányt fogyasztott hal húsa, mint általában. Ami még örvendete-
sebb, hogy a telítetlen zsírsavak (omega-3, omega-6) aránya pedig nagyobb mennyiségben 
voltak kimutathatóak a halhúsban. Sőt eredményeink azt sejtetik, hogy a hús eltartható-
ságára is pozitív hatással vannak, mert az u.n. lipidperoxidációs folyamatok lényegesen 
kedvezőbben alakultak.

Összességében elmondható, hogy az EM technológia a legtöbb vizsgált területen pozitív 
hatást generál, mindamellett, hogy a lágy iszap jelentős része eltűnik a területről. A vizsgá-
latok tovább folynak és új vizsgálati elemekkel bővülnek évről évre, hiszen vannak olyan 
összefüggések, amelyekre választ kell még kapnunk.

Köszönjük a figyelmet!
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