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FERMOL® Blanc 
Kvasinky pre  biele odrodové vína 
 
Kvasinky sú vyšľachtené z kmeňa Saccharomyces 
cerevisiae pod dohľadom Laboratória všeobecnej 
mikrobiológie Fakulty prírodných vied Univerzity v 
Reims – Champagne v Ardenách (Francúzsko). 
FERMOL Blanc sú špeciálne vyšľachtené kvasinky 
zvlášť vhodné na kvasenie bielych vín z dôrazom na 
zvýraznenie typických odrodových vlastností. Vďaka 
ich schopnosti vločkovať a ich odolnosti voči nízkym 
teplotám, je prípravok odporúčaný na teplotne 
riadené kvasenie, na kvasenie vín pripravovaných 
pre šumivé vína. FERMOL Blanc má výborné 
výsledky pri opakovanom, alebo pri problémovom 
kvasení.  
FERMOL Blanc neprodukuje H2S, je ideálny pre 
mušty s extrémne nízkou hodnotou prírodných 
nutričných látok. 
FERMOL Blanc  je veľmi obľúbený na výrobu vín 
vyzrievaných na kvasničných kaloch technológiou 
SUR-LIE.  
Vyrobené vína vykazujú plnú komplexnú arómu 
a chuť danej odrody.   
 
ZLOŽENIE  
Aktívne suché kvasinky (LSA) Saccharomyces 
cerevisiae var. bayanus. Obsahuje sorbitan 
monostearát (E491). 
 
DÁVKOVANIE 
Od 10 do 30 g/hl. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Kvasinky rozpustiť v 10 dieloch sladkej vlažnej vody, 
max. teplota 38 °C, a to na 20 – 30 minút. Počas 
rehydratácie sa odporúča pridať výživu FERMOPLUS 
Energy Glu 3.0 v pomere 1:4 s kvasinkami. Vykonané 
skúšky dokazujú, že s  FERMOPLUS Energy Glu 3.0 sa 
do 6 hodín od reaktivácie zvýši počet buniek 
približne o 30 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKLADOVANIE 
Kvasinky je potrebné uskladňovať v uzatvorenom 
pôvodnom balení na suchom a nezapáchajúcom 
mieste a chrániť pred svetlom. Uschovávať ich podľa 
možnosti pri teplote < 20 °C. Nezmrazovať. Kvasinky 
sa odporúča používať do termínu, ktorý je uvedený 
na obale výrobku. Po otvorení obalu sa s výrobkom 
musí manipulovať veľmi opatrne, aby nedošlo k jeho 
kontaminácii. 
 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
0,5 kg vrecká v 1 kg alebo 10 kg krabici 
 

KÓD 1343 

BALENIE P 0,5 ST10 
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