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Vitamon A
Vitamon® B
Vitamon® Combi
Kvasinková výživa
pro optimální výživu
kvasinek
POPIS VÝROBKU
®

U Vitamon – produktů se jedná o preparáty speciální kvasinkové výživy. Napomáhají množení kvasinek a tím zajistí
rychlý začátek kvašení při kompletním prokvašení.
®
• Vitamon A je obzvlášť vybraný, čistý hydrogenfosforečnan diamonný
®
• Vitamon B skladovatelná forma soli vitamínu B1 (thiamin)
®
• Vitamon Combi na bázi komponentů Vitamon A a Vitamon B

ÚČEL POUŽITÍ
Podpora množení kvasinek a s tím spojené lepší prokvášení.

PRODUKT A ÚČINEK
®

• Vitamon A: používá se zejména při nedostatku dusíku nebo fosforečnanů. Odpovídajícím dávkováním se díky
®
Vitamonu A (amoniakální a fosfátová část) vytvoří dodatečná přirozená základní výživa pro kvasinky. Tím se optimalizuje
tedy množení kvasinek a také kvašení.
®
• Vitamon B: vitamín B1 speciálně podporuje množení kvasinek. Protože je plodům vlastní vitamín B1 spotřebován plísní
®
Botrytis cineria, používá se Vitamon B v podstatě u moštů z botritidou napadených sběrů. Při použití bude množení
kvasinek cíleně podpořeno. Tím dochází také k šetření SO2.
®
®
• Vitamon Combi: Vitamon Combi může být použit ve všech moštech, druhotném kvašení a při výrobě sektu jako
®
efektivní kombinovaný preparát. Všeobecně může být Vitamon Combi preventivně přidáván, jestliže není znám přesný
®
poměr živin. Vitamon Combi přináší do moštu, případně do kvasícího vína jak žádoucí vitamín pro množení tak také
živiny potřebné pro lepší kvašení.
®
Vitamon - výživy jsou obohaceny o neutrální pomocný materiál. Při skladování se nevytváří žádné hrudky.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ VITA-ŽIVIN
Produkt
®

Vitamon Combi
®

Vitamon A
®

Vitamon B
®

Vitamon CE
VitaFerm
Ultra F3

®

VitaDrive

®

Typ výživy

Doporučené dávkování

základní zásobení s amoniem a dle zákona (EU) max.
kvasinkovým vitamínem
50 g / 100 l
50 – 60 g/100 l
základní výživa
zákonem (EU) povoleno max.
100 g/100 l
zákonem (EU) max.
kvasinkový vitamín
65 mg/100 l
základní zásobení a zvětšení
zákonem (EU) max.
vnitřního povrchu pro silně
60 g / 100 l
vyčištěné mošty (např. flotací)
stupňovitě 2 x 30-40 g/100 l
multi-komplex živin
zákonem (EU) max. povoleno 100
g/100 l
®
1 kg VitaDrive F3 na dehydrataci
aktivátor kvasinek na
rehydrataci
1kg kvasinek

Dodatečné dávkování
®

30 – 50 g/100 l Vitamon A
40 – 50 g/100 l při stresovém
sběru;
65 mg/100 l Vitamon B
50 – 60 g/100 l Vitamon A
zákonem (EU) max. 100 g/100 l
30 – 50 g/100 l Vitamon A

většinou není potřeba
další přidání živin do kvasné
nádoby
®

Vyšší dávky jsou smysluplné speciálně při prevenci proti UTA tónům. Také vznik sirky se tím může redukovat. Vitamon
přípravky rozpustit v moštu nebo ve vodě a přidat do celé nádoby.
Může také následovat rozdělení dané celkové dávky, nejprve polovinu dávky před začátkem kvašení, druhou polovinu
během první třetiny kvašení.

SKLADOVÁNÍ
®

Vitamon produkty skladovat v chladnu a temnu. Otevřená balení ihned opět těsně uzavřít.

Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a
protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživateli. Bez
zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace
odpovídají nynějším právním předpisům EU.

