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SSPPRRIINNGGFFEERRMM EEQQUUIILLIIBBRREE 
Komplexní fermentační bio-aktivátor pro mošty a vína 

 

 

Složení 

Buněčné stěny kvasinek a jejich deriváty. 

 
Vlastnosti 

SPRINGFERM EQUILIBRE je komplexní aktivá- 
tor kvašení na základě synergického působení 
organického a minerálního dusíku. Jeho vzorec 
byl speciálně navržen pro optimalizaci jeho účin- 
ků na růst kvasinek a jejich následné přežití, což 
je nutriční obrana proti zastavenému nebo poma- 
lému kvašení. 

SPRINGFERM EQUILIBRE obsahuje hydrogen- 
fosforečnan amonný (DAP), který je bohatý na 
minerální dusík a obsahuje aminokyseliny, které 
jsou zdrojem organického dusíku. 

Speciální vzorec SPRINGFERM EQUILIBRE 
zlepšuje asimilaci minerálního dusíku v kombi- 
naci s použitím DAP. 

SPRINGFERM EQUILIBRE dodá 17 mg/l využi- 
telného minerálního dusíku pro dávkování výrob- 
ku 20 g/hl. 

SPRINGFERM EQUILIBRE snižuje smyslové 
odchylky rizika (těkavých kyselin, H2S) a po- 
máhá produkci sekundárních alkoholů a je- 
jich esterů. 

SPRINGFERM EQUILIBRE je bohatý na mast- 
né kyseliny a steroly, které jsou nezbytné pro 
přežití kvasinek. Jedna dávka 20 g / hl pro- 
duktu poskytne až do 13 mg / l lipidové látky 
pro rekonstituci buněčné membrány. 

Tato dávka zajistí integritu buněčné stěny během 
nejvíce stresujícího období fermentace (vysokým 
alkohol a nedostatek živin během procesu fer- 
mentace ...). 

SPRINGFERM EQUILIBRE přirozeně obsahuje 
0,6 mg/l tiaminu  při  dávce  20  g/hl,  což  vede  
k dostatečnému zvýšení o 20 % životaschopné 
populace a urychlení kvašením cukrů. 

SPRINGFERM EQUILIBRE obsahuje vysoký 
podíl kvasinkových buněk stěn umožňujících 
detoxikaci moštu a hraje důležitou roli u vysoce 
odkalených moštů. 

SPRINGFERM EQUILIBRE má velmi snadné 
použití, a je doporučen pro vinařství, které ne- 
chtějí, aby přísun živin byl optimální. 

SPRINGFERM EQUILIBRE je vyroben v souladu 
se standardy OIV technické normy, jak jsou uve- 
deny v Codex Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 

 
Použití 

Rozpusťte     potřebné     množství      přípravku 
v 10násobném množství vína a následně přidejte 
do celého objemu za stálého míchání. 

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

 
Dávkování 

10-20 g/hl mošty a rmuty 

UPOZORNĚNÍ: povolená maximální dávka je 
20 g/hl díky vysokému obsahu thiaminu. 

 
Balení 

500 g 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. 

 

Právní předpisy 

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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