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SSPPRRIINNGGFFEERRMM    
Komplexní fermenta ční výživa 
 
 
Složení  
Kvasniční autolyzát, buněčné stěny kvasinek. 
 
Vlastnosti    
SPRINGFERM je fermentační aktivátor na bázi 
autolyzovaných kvasinek 3x bohatších na asimi-
lační dusík než inaktivované kvasinky. 
SPRINGFERM je 100% aktivátor přírodního 
původu a jako takový představuje zdroj dusíku, 
který umožňuje vinaři zvládnout rovnováhu mezi 
organickým a minerálním dusíkem v moštu. Jeho 
bohatství v obou nukleotidů a esenciální amino-
kyseliny (glutamová kyselina, asparagin, leucin, 
lysin, serin), je rozhodující pro syntézu proteinů. 
Nerozpustná část SPRINGFERM hraje pod-
půrnou roli v p řípadě příliš odkaleného moštu 
(zvyšuje zákal). 
Tímto způsobem eliminujete případné smyslové 
odchylky působené kalovými částicemi. 

SPRINGFERM obsahuje vysoký podíl ergostero-
lů (provitamín forma vitamínu D2). 

SPRINGFERM obsahuje 20 % buněčných stěn 
kvasinek, které jsou bohaté na tuky, a zejména 
na ergosteroly, které jsou považovány za kyslí-
kové náhražky v přísném anaerobních podmínek 
a jsou nezbytné pro zajištění odolnosti buněčné 
membrány před ethanolem. 
SPRINGFERM obsahuje 94 % sušiny. 

• dusík 9-10 % 
• celkový obsah polysacharidů 17-21 % 
• lipidy 6-8 % 
• minerály 5-9 % 

 

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, moštu nebo vína.  

Doporučuje se vypočítat optimální množství du-
síku, který má být v průběhu fermentace přidá-
ván a zvoleném typu kvasinky. 

 

 

 

 

U deficitních moštů přidejte SPRINGFERM i ve 
třetí fázi kvašení. 

U silně odkalených moštů přidejte 10 g/hl již do 
moštu.  

Následně celé množství přidejte do fermentační 
nádrže za stálého míchání.  

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

 

Dávkování  
20 g/hl 

 
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. 

 
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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