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ÉLESZTŐVÉDŐ REHIDRATÁCIÓS TÁPANYAG

NATSTEP TM (NATSTEP® NATural STErol Protection=Természetes Szterol Védelem: az élesztő rehidratáció során
használjuk az élesztő membránjának megerősítésére, az ozmotikus sokk megelőzésére.
NATSTEPTM élesztővédelem javítja az élesztő alkoholtoleranciáját, az erjedés kiszámíthatóbban, biztonságosabban,
érzékszervi problémák nélkül megy végbe.
NATSTEPTM szabadalmaztatott eljárás (Európa: 1395649, Ausztrália: 2002317228).
Hosszú kutatómunka után a Lallemand az INRA (Institut Nationale de Recherche en Agronomie) franciaországi
kutatóintézettel együttműködve fejlesztette ki a 100 %-ban természetes, biológiai úton nyert hatóanyagokat
tartalmazó GO-FERM PROTECT® élesztővédő rehidratációs tápanyagot.
A GO-FERM ® PROTECT, gazdag biológiailag elérhető mikro- és védőtápanyagokban, melyek növelik az élesztő
életképességét különösen nehéz erjedési feltételek esetén.
A GO-FERM ® PROTECT megerősíti az élesztő membránját, ellátja alapvető túlélési faktorokkal (speciális
szterolok, többszörösen telítetlen zsírsavak), jelentősen nagyobb lesz a membrán szterol-koncentrációja, így az
élesztő ellenállóbbá válik az erjedés alatt fellépő stresszhatásokkal szemben.
A GO-FERM
vitalitását.

®

PROTECT vitamin- és ásványi anyag tartalma biztosítja az erjedés során az élesztő maximális

Alkalmazás és eredmények

A mustok a szőlő fajtájától, érettségétől, az évjárattól, az ültetvény tápanyag-ellátottságától függően rendkívül
változatos összetételűek. A beoltáskor előfordulhat, hogy a szterolok, vitaminok és ásványi sók nincsenek
megfelelő mennyiségben jelen a mustban/cefrében, vagy biológiailag nem hozzáférhetők.
A GO-FERM ® PROTECT normál mustok és cefrék esetén már 10-20 g/hl dózisban is javítja az élesztő
nitrogén transzport folyamatait, így ugyanolyan tápanyag ellátottság mellett csökkenti a böckser-képzési
hajlamot.
A GO-FERM ® PROTECT alkalmazása különösen fontos a következő esetekben:
• Túlérett alapanyag (magas cukor- és nagy polifenoltartalom)
• Botritiszes fertőzés
• Túltisztított, emelt kénessavadaggal ülepített mustok
• Megakadt erjedések újraindításánál
1.GO-FERM ® PROTECT biztonságossá teszi az erjedést:
• Növeli az élesztő stresszel szembeni ellenálló-képességét
• Növeli az alkoholtoleranciát
• Javítja és fenntartja az élesztő megfelelő erjedési aktivitását az alkoholos erjedés végéig > maradék cukor
nélküli erjedés
1. Ábra: Erjedés gyorsító hatás (Viognier, 2005, 16 °C, YAN: 122 mg/l, turbiditás: 6 NTU)
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A GO-FERM ® PROTECT alkalmazása csökkenti az élesztő illósavtermelését.
2. Ábra: A GO-FERM ® PROTECT illósavcsökkentő hatása.

3. A GO-FERM ® PROTECT javítja az érzékszervi minőséget.
• Csökken a nemkívánatos aromaanyagok mennyisége (illósav, szulfidok)
• Visszaszorítja a nemkívánatos spontán élesztőket

DÓZIS, ALKALMAZÁS
Adja a GO-FERM ® PROTECT -et közvetlenül az élesztő rehidratációjához kimért 20x-os mennyiségű 40 oC-os
vízhez. A termék nagyon magas szteroltartalma (hidrofób) miatt nehezen oldható. Csomómentesen oldja fel a GoFerm Protect®-et a rehidratációs vízben, majd adja hozzá az élesztőt, ezután hagyja állni 20 percig. Ezt követően, ha
szükséges szoktassa a rehidratált élesztőt egy vagy két lépésben a hideg cefréhez, majd következhet a beoltás.
Az élesztő előkészítés és szoktatás teljes ideje ne haladja meg a 45 percet.
Ajánlott dózis: 30 g/hl Go-Ferm Protect® + 20-25 g/hl fajélesztő.
Az engedélyezett maximális dózis: 40 g/hl.
A GO-FERM ® PROTECT használata:

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
A GO-FERM ® PROTECT poralakú anyag 2,5 kg-os kiszerelésben.
20 °C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten bontatlan csomagolásban tárolva a Go-Ferm Protect® 4 évig
eltartható. Tárolásánál kerüljük a nedvességet és a magas hőmérsékletnek történő kitettséget.
A gyártó garantálja a termék minőségét. Egyedi alkalmazásért, meghatározott kezelés sajátos körülményeiből adódó
következményeiért az előállító nem vállal felelősséget!
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