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Pachetul de sănătate pentru drojdia dvs.!

DESCRIERE

SpringFerm™  Equilibre  este  un  activator  de  fermentație  complex,  bazat  pe  sinergia  dintre  azotul  organic  și  cel
mineral.  Formula sa a fost studiată special  pentru a-i  optimiza efectele asupra creșterii/inmultirii  și  supraviețuirii  drojdiei,
acesta reprezentând un factor nutrițional cheie împotriva incetinirii sau blocarii fermentatiilor.

PROPRIETATI

IMBUNATATIREA ASIMILARII  COMPUȘILOR CU AZOT

 Conținutul său in fosfat diamoniu (DAP) îl face bogat în azot mineral,  iar conținutul său in aminoacizi îl face bogat în
azot  organic,  astfel  încât  formula  specială  a  SpringFerm™   Equilibre  îmbunătățește  asimilarea  azotului  mineral  în
comparație cu utilizarea exclusivă a DAP. SpringFerm™  Equilibre oferă 17mg/L de azot direct asimilabil mineral la o
doză de 20g/hl.

 SpringFerm™  Equilibre scade riscul de deviere organoleptică  (aciditate volatilă,  H2S) și ajută la producția de
alcooli superiori și esterii acestora.

SURSĂ DE FACTORI DE SUPRAVIEȚUIRE

 SpringFerm™  Equilibre este bogat în acizi  grași și  steroli,  necesari  pentru supraviețuirea drojdiei.  O doză de
20g/hl oferă până la 13 mg/L de lipide pentru reconstituirea membranei celulare.  Acest lucru asigură integritatea
peretelui celular in timpul celor mai dificile fermentații:  procent ridicat de alcool, lipsă nutrientilor pe durata procesului de
fermentație...

 SpringFerm™ Equilibre furnizeaza în mod natural 0,6 mg/L de tiamină la o doză de 20g/hl, suficient pentru a crește cu
20% populația viabilă și a accelera fermentația zaharurilor.

ROL DE SUPORT ȘI DETOXIFICARE

 Bogat in perete celular de drojdie Springcell, SpringFerm™  Equilibre permite detoxificarea mustului și joacă un rol de
suport pentru musturile foarte limpezi.

APLICATII

SpringFerm™ Equilibre  este perfect pentru a obține o fermentație completă a tuturor musturilor dificil de vinificat: musturile
cu potențial alcoolic ridicat, musturi foarte limpezite, în timpul fermentațiilor lente sau la repornirea fermentației.

SpringFerm™  Equilibre este foarte simplu de utilizat și recomandat vinificatorilor care nu doresc să-și fractioneze
furnizarea cu nutrienți: o singură furnizare aduce toate elementele esențiale metabolismului drojdiei.
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DOZAJ

SpringFerm™ Equilibre trebuie încorporat la inocularea drojdiei pentru a-și juca rolul nutritiv la un dozaj de 15-20 g/hl.

Atenție: Pentru respectarea legii, nu utilizați SpringFermTM Equilibre într-o cantitate ce depășește 20g/hl datorită conținutului
său ridicat de tiamină. Conține și fosfat de diamoniu și pereti celulari de drojdie care fac obiectul limitelor legale de utilizare
care trebuie să fie luate în considerare în condițiile suplimentărilor adiționale.
Se poate adăuga simultan fosfat de diamoniu (10-30g/hl) simultan cu SpringFermTM  Equilibre în caz de must cu deficit de
azot (<180mg/l).
În caz de fermentație dificilă, se pot adăuga fosfat de diamoniu și/sau pereti celulari de drojdie, în limita a 10-20g/hl, între
prima treime si mijlocul fermentatiei (densitate 1.050-1.040). Pentru toate celelalte utilizări, contactați Fermentis.
Puteți verifica limitele legislative aplicabile în țara dvs., luând în considerare propriile condiții de utilizare a produsului.

COMPOZITIE

Perete celular de drojdie SpringCell, drojdie inactiva partial autolizata, fosfat de diamoniu, hidroclorid de tiamină.

AMBALAJ

Bax cu 20 de pungi vidate, cu o cantitate de 500 g fiecare (Greutate netă a baxului: 10 kg)

GARANTIE

SpringFerm™ Equilibre conține pereti celulari de drojdie Springcell și astfel este ambalat în vid pentru a evita orice deviații
organoleptice datorate oxidării.

Fermentis®  garantează la o depozitare optimă a acestui produs o durată de 3 ani în ambalajul original la o temperatură de
maximum 20°C, într-un loc uscat.
Fermentis®  garantează  conformitatea  produsului  cu  Codul  Enologic  Internațional  până  la  data  expirării  în  condițiile  de
depozitare menționate mai sus.

Produsele Fermentis® funcționale și de susținere a fermentației sunt produse exclusiv din drojdii naturale.  Expertiza
Grupului  Lesaffre  garantează  clienților  finali  produse  performante,  conform  exigențelor  aplicațiilor  enologice
moderne.

Datele din această fișă tehnică reprezintă transcrierea exactă a cunoștințelor noastre cu privire la produs la data menționată. Acestea sunt proprietatea exclusivă a Diviziei 
Fermentis® din cadrul companiei S.I.Lesaffre. Este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura că utilizarea acestui produs este conformă legislației 
aplicabile.
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