
 

АКТИВАТОР НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА 

ВИТИСТАРТ  
Date 04/05/05  

Максимално допустими дози :  
 
•     65 гр/хл  

 

Приложение във винарството:  
 

ВИТИСТАРТ е активатор, който благоприятства 

Дози :  

началото на ферментацията и заедно с това осигуря-
ва елементи участващи във всички фази на фермента-
цията и помагащи за нейното оптимално протичане. 

Прибавянето на  ВИТИСТАРТ  осигурява на 
мъстта усвоим азот (амонячен азот, амониеви соли и 
аминокиселини от инактивираните дрожди), необходими 
за размножаването на дрождите и поддържането им в 
активно състояние. 

 
Инактивираните дрожди осигуряват витамини, 

олигоелементи, фактори за преживяване, стероли и 
благоприятстват детоксификацията на средата, 
благодарение на адсорбцията на инхибиторите на фер-
ментацията (мастни киселини С8-С10, остатъци от 
фитосанитарни продукти). 

 
Целулозата позволява частиците в мъстта да се 

поддържат в диспергирано състояние. 
 
Тиамина увеличава скоростта на нарастване на 

дрождите и подпомага увеличаването на популацията. 

•  

•  

•  

В мъст :  
- от 20 до 40 гр/хл.  

 
В средата на ферментацията :  
- от 20 до 40 гр/хл.  
(заедно с аерация за да се улесни синтеза на 
стероли).  
 
При вторична ферментация :  
- от 40 до 50 гр/хл, прибавен във виното преди 
маята. 

Опаковка и съхранение :  

- В пакети от 1кг.  

Оптималната дата за използване на  ВИТИСТАРТ, в 
своята оригинална опаковка е означена върху етикета. 
 
Да се съхранява в самостоятелно помещение, в 
отсъствие на странични миризми при температура по-
ниска от 25°C.  Употреба :  

 
 
Разтворете  ВИТИСТАРТ в мъстта или във 

виното, което ще бъде третирано количество равно на 10 
пъти неговото тегло и го прибавете в мъстта или виното 
заедно с дрождите. Хомогенизирайте добре. 

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre  
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.  
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