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Élesztője egészségügyi csomagja

LEíRÁS
A SpringfermTM Equilibre egy komplex, a szerves és az ásványi nitrogén szinergiáján alapuló erjedésaktivátor.
Azért tanulmányozták speciálisan az összetételt , hogy optimalizálják hatásait az élesztő növekedésére és túlélésére, mely
a leállt vagy lassú erjedés elleni küzdelemben a legkedveltebb választássá tette.

TULAJDONSÁGOK
A NITROGÉNVEGYÜLETEK JOBB ASSZIMILÁCIÓJA



A diammónium-foszfát-(DAP)-tartalom által biztosított gazdag ásványi nitrogén tartalmának, valamint aminosavtartalma által biztosított gazdag szerves nitrogén tartalmának köszönhetően a SpringfermTM Equilibre speciális
összetétele javítja az ásványi nitrogén asszimilációját az egyszerű DAP-használathoz képest. A 20 g/hl-es adaggal a
SpringfermTM Equilibre 17 mg/l asszimilálható ásványi nitrogént biztosít.



A SpringfermTM Equilibre csökkenti az érzékszervileg észlelhető elváltozások kockázatát (illósavasság, H2S), és
segíti a másodrendű alkoholok és észtereik képződését.

TÚLÉLÉST ELŐSEGÍTŐ ÖSSZETEVŐK


A SpringfermTM Equilibre gazdag zsírsavakban és szterinekben, melyek az élesztő túléléséhez szükségesek.
Egy 20 g/hl-es adag akár 13 mg/l lipidet is tartalmazhat a sejthártya helyreállítására. Ez az adag biztosítja a sejtfal
épségét a legnehezebb erjedési körülmények között is: magas alkoholfok, tápanyaghiány az erjedési folyamat
közben…



A SpringfermTM Equilibre 20 g/hl-es adagja természet szerint 0,6 mg/l tiamint tartalmaz, ami elegendő ahhoz,
hogy 20%-kal növelje az életképes populációt és gyorsítsa a cukrok erjedését.

TÁMOGATÓ ÉS DETOXIKÁLÓ SZEREP



A SpringfermTM Equilibre magas Springcell élesztősejt-tartalmának köszönhetően, képes
detoxikálni a mustot, és a túlságosan ülepített must erejedését is be tudja indítani.

ALKALMAZÁS
A SpringfermTM Equilibre tökéletesen alkalmas minden nehezen erjeszthető must tökéletes kierjesztésére : magas
alkoholpotenciállal rendelkező mustokhoz, túlderített mustokhoz, lassú erjedéshez vagy az erjedés újbóli beindításához.
A SpringfermTM Equilibre használata nagyon egyszerű, és olyan pincék számára ajánlott, melyek nem szeretnék
megzavarni a tápanyagellátást : egyetlen adag minden, az élesztő anyagcseréjéhez létfontosságú elemet tartalmaz.
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ADAGOLÁS
A SpringfermTM Equilibre-t az élesztővel történő beoltással egyszerre kell adagolni, 15-20 g/hl-t, hogy tápanyag szerepét
maximálisan ki tudja használni
Figyelem: A SpringfermTM Equilibre maximálisan engedélyezett adagolása 20 g/hl, a magas tiamintartalma miatt.
Diammónium-foszfátot és élesztő falat is tartalmaz, melyeket szintén figyelembe kell venni az extra adagolás esetén, mint
legális mennyiséget meghatározó tényező.
Diammónium-foszfát szimultán adagolható (10-30 g/hl) a SpringfermTM Equilbre mellett, amikor a must nitrogénben szegény
(<180 mg/l).
Nehéz fermentáció esetén diammónium-foszfát és/vagy élesztő sejfal 10-20 g/hl-es mennyiségben adagolható a fermentáció
harmadánál-felénél (sűrűség 1,050-1,040). Egyéb alkalmazásokhoz lépjen kapcsolatba a Fermentis helyi képviselőjével!
Ne felejtse el ellenőrizni a legális határokat, melyek az Ön országában hatályosak, amikor a termék felhasználását számba
veszi az Ön termékfelhasználási feltételeinél!

ÖSSZETÉTEL
Springcell élesztő-sejtfal, részben autolizált élesztők, diammónium-foszfát, tiamin-hidroklorid.

CSOMAGOLÁS
20 db, egyenként 500 g-os zacskó, kartondobozban (a teljes karton tömege: 10 kg)

GARANCIA
.
A SpringFerm™ Equilibre, Springcell élesztő-sejtfalat tartalmaz, és ezért vákuumcsomagolásban forgalmazzuk az oxidáció
miatt esetleg bekövetkező érzékszervileg észlelhető elváltozások elkerülése végett.
Fermentis® garanciája termék optimális tárolása esetén, 3 évig eredeti csomagolásban, száraz helyen, maximum 20°C-os
hőmérsékleten.
A Fermentis® garantálja, hogy a termék, felhasználhatóságát illetően megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex előírásainak a
fentebb említett tárolási körülmények betartása mellett.
A Fermentis® erjedésaktivátorai és funkcionális szerei kizárólag természetes élesztőtermékekből készülnek. A Lesaffrecsoport tudása garantálja a végső felhasználó számára a modern borászati alkalmazások által megkívánt kiváló
termékeket.

A termék technikai adatlapján szereplő adatok a megadott időpontban aktuális tudásunk pontos leírását tükrözik. A S.I.Lesaffre
Fermentis részlegének kizárólagos tulajdona. Az adott termék jogszabályoknak megfelelő használata a felhasználó felelőssége.

