NUTRIENT GSTM

"VITAL 7" komplex élesztőtápanyag
A VITAL 7 a költségtakarékos nagyüzemi borok és a szeszipar megbízható erjedést biztosító
komplex élesztőtápanyaga.
A must és cefre VITAL 7 komplex tápanyaggal történő tápanyagkiegészítése az erjedés során
ellátja az élesztőt a szükséges tápanyagokkal, ezáltal javítja az erjedés lefutását és a borok minőségét,
az alkoholkihozatalt.
Lassú vagy akadozó erjedésnél a VITAL 7 kitűnő összetétele lehetővé teszi az aktív alkoholos
erjedés ismételt beindítását.

HATÉKONY HATÓANYAGKOMBINÁCIÓ
• Inaktív élesztőkomponensek (aminosavak, peptidek stb.)
• Élesztősejtfal termékek (szterolok, telítetlen zsírsavak stb.)
• Élesztővitaminok
• Mikroelemek biológiailag jól hasznosítható formában
• Ionos nitrogénkomponensek (Diammonium-foszfát + Diammonium-szulfát)
• B1 vitamin (tiamin)

ANALÍZIS

• 74,85 % Nitrogénkomponensek
• 25,00 % Inaktív élesztőtermékek
• 0,15 % Tiamin (B1 vitamin)

MAGAS MINŐSÉG, DEKLARÁLT ÁLLANDÓ AMINOSAVÖSSZETÉTEL
Ellenőrzött minőség, minőségi élesztőtápanyag. A Lallemand komoly kutatómunkát végez a
komplex tápanyagokkal kapcsolatos témákban is. Ennek eredménye a következő. Ha a komplex
tápanyag miatt a glutamin mennyisége a mustban/erjedő borban nem megfelelő arányú, akkor
piroglutaminsav képződik. Ez az anyag fémes, száraz, durva, kissé keserű ízeket okoz a borban. A
VITAL 7, megfelelő, a többi aminosavhoz képest állandó arányban tartalmazza a
glutaminsavat, ennek következtében alkalmazásánál a piroglutaminsav probléma nem lép fel.

ADAGOLÁS
Normál borászati alkalmazás esetén a javasolt dózis 20-40 g/hl VITAL 7. Közvetlenül az élesztő előtt
10-20 g/hl. Az erjedés 1/3-nál 20 g/hl. Az utóerjedési fázisban (20-50 g/l cukor-tartalom között) vagy
böckser probléma erjedés közben történő megjelenésekor UVAVITAL®-t használjunk, aminek
nagyobb a szerves nitrogén tartalma.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
• 2,5 és 10 kg-os csomagolás. 10 kg-os kartondoboz.
• Hűvös (25 °C alatt), száraz, közvetlen napsugárzástól védett, szagmentes helyen tárolandó.
• Minőségét megőrzi: az előírt tárolási körülmények mellett a gyártástól számított 4 évig.
A gyártó garantálja a termékminőséget. Egyedi alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos
körülményeiből adódó következményeiért az előállítő nem vállal felelőséget!
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