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SSPPRRIINNGGFFEERRMM  XXTTRREEMM  
Aktivátor fermentace 
 
 
Složení  
Inaktivované kvasinky. 
 
Vlastnosti    
SPRINGFERM XTREM je 100% fermentační 
aktivátor založený pouze na autolyzovaných 
kvasinkách, 9-krát bohatších na rozpustný dusík 
než jinak aktivované kvasinky. 

SPRINGFERM XTREM je doporučen pro mošty 
přívlastkových vín, které jsou často velmi chudé 
na asimilační dusík (<150 mg/l) a bohaté na 
zkvasitelné cukry (potenciální alkohol> 13,5 obj. 
procent), což představuje příznivé prostředí pro 
pomalou nebo zastavující se fermentaci. Po-
stupně dodávaný organický dusík podpoří fer-
mentační kinetiku. 

SPRINGFERM XTREM obsahuje mikro peptidy 
a aminokyseliny nezbytné dusíkaté látky pro 
syntézu vlastních proteinů. 

SPRINGFERM XTREM přidaný před startem 
jablečno-mléčného kvašení pozitivně ovlivní start 
mléčných bakterií. Dodáním aminokyselin při 
fermentaci je zásadní pro rozvoj vůní a aroma 
vína.  

SPRINGFERM XTREM se používá v celé fázi 
fermentace. 
 
SPRINGFERM XTREM obsahuje 94 % sušiny. 

• celkový dusík 9,2–10,9 % 
• celkem polysacharidů 13,3–19,3 % 
• lipidy 1,2–2,4 % 
• tiamin 130-257 mg 
• minerální látky 9,2–13,6 % 
• pantotenát vápenatý 157–331 mg 
• niacin 480–805 mg 
• kyselina listová 16-54 µg 

 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
  
 
 

 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku 
v 10násobném množství vody a následně celé 
množství přidejte do nádoby za stálého míchání. 

Pro více detailů k nutriční výživě a optimalizaci 
použití kontaktujte náš technologický servis. 

 
Dávkování  
20-40 g/hl mošty, rmuty a vína 
 
Balení 
1 kg sáčky 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma a vlhkost. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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