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FERMOL® Sauvignon 
Kvasinky na  vysokokvalitné  biele 
odrodové aromatické vína 
 
Prípravok FERMOL Sauvignon je špecificky kmeň, 
určený pre biele odrodové, dobre vyzreté hrozno s 
vysokým obsahom aromatických prekurzorov. 
 
FERMOL Sauvignon umožňuje uvoľňovať a 
transformovať aromatické sulfátové prekurzory (4-
Mercapto-4-methyl-2-pentanon ) a vytvárať jemné 
a čisté aromatické znaky, bez prekrývania iných 
aromatických zložiek. Svojimi fyziologickými a 
metabolickými vlastnosťami štiepi glykozidické 
frakcie terpénov. 
V niektorých prípadoch, v závislosti od typu odrody, 
vystupujú čisté a jemné znaky citrusových plodov, 
napr.  grapefruitu, a egrešu. Výrazné aromatické 
vnemy získané pomocou prípravku FERMOL 
Sauvignon naväzujú na vyváženú chuť a vytrvalú 
perzistentnú dochuť s prevažujúcimi ovocnými 
znakmi. 
Je veľmi vhodný na odrody  Sauvignon, Müller 
Thurgau, ako aj napríklad moderným spôsobom 
spracovaný Veltlín Zelený  či Chardonnay. 
 
ZLOŽENIE  
Aktívne suché kvasinky (LSA) Saccharomyces 
cerevisiae. 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 5 kg krabici 
 

KÓD 1461 

BALENIE 0,5 ST5 
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