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SSPPRRIINNGGCCEELLLL  CCOOLLOORR  
Fermenta ční výživa 
 
 
Složení  
Inaktivované kvasinky 100%. 
 
Vlastnosti    
SPRINGCELL COLOR byl speciálně vyvinut pro 
zvýšení intenzity a stability barvy. 
SPRINGCELL COLOR zlepšuje kulatost červe-
ných vín z dlouhodobého hlediska. Obsahuje 
dvakrát více polysacharidů než základní inakti-
vované kvasinky. 
SPRINGCELL COLOR je vysoce ceněn jak 
u mladých prémiových vín, tak i u červených vín 
určených pro zrání. 
SPRINGCELL COLOR díky svému působení 
stabilizuje a zvyšuje intenzitu barev. 
SPRINGCELL COLOR dodá vysoké množství 
organického dusíku v průběhu fermentace ve 
formě aminokyselin, které se rychle přizpůsobí 
potřebám kvasinek. 
SPRINGCELL COLOR poskytuje potřebné fakto-
ry přežití (ergosteroly, mastné kyseliny), aby byla 
zaručena koncem fermentace kvalita buněčných 
stěn fermentujících kvasinek. 

SPRINGCELL COLOR  je vhodný pro vína 
s dlouhou macerací a fermentací ve vinifikaci. 
SPRINGCELL COLOR obsahuje 94 % sušiny. 

• dusíkaté látky4-6 %, 
• celkový obsah sacharidů 42-46 %, 
• lipidy 11-15 %, 
• minerály 4-8 %. 
•  

SPRINGCELL COLOR se používá na za čátku 
fermentace p řed inokulaci kvasinek. 
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 rehydratační nádoby za 
stálého míchání. 

 
 
 
 

 
Prost ředek by m ěl být p řidán p řed inokulaci 
kvasinek. 
Ne spole čně s kvasinkami. 
 

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

 
Dávkování  
20-30 g/hl rmuty červených vín 
V případě nedostatku APA doporučujeme spo-
lečně s D.A.P., VINOVIT pro optimální podíl asi-
milačního dusíku. 
 
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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