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FERMOPLUS® Dap Free 
Špecifická výživa kvasiniek pre 
výrobu vína, na báze bunkových 
stien kvasiniek 
 
FERMOPLUS Dap Free je 100 % prírodný výrobok, 
získaný z kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Je to 
vyvážená zmes  na báze bunkových stien, ktorá 
zaručuje vysokú biodisponibilitu tak dusíkatých ako 
aj lipidových zlúčenín.  
FERMOPLUS Dap Free vďaka svojmu zloženiu 
dodáva kvasinkám všetky potrebné prvky: 
biodisponibilné voľné aminokyseliny sú obsiahnuté 
v ideálnej miere pre fermentáciu hroznových 
muštov; steroly spôsobujú vyššiu odolnosť 
kvasinkovej membrány voči alkoholu; vitamíny B1 
(tiamín), B2 (riboflavín), B5 (kyselina pantotenová), 
B6 (pyridoxín), B12 (kyanokobalamín) a PP (niacín), 
spolu so zinkom a magnéziom sú nevyhnutnými 
spolučiniteľmi pre činnosť enzýmov; 
mannoproteíny zabraňujú poklesu aromatického 
profilu počas fermentácie, viažu na seba estery a 
terpény, pôsobiac ako kotviaci prvok; bunkové steny 
pôsobia ako príjemcovia mastných kyselín so 
stredne dlhým reťazcom C8, C10 a C12, ktoré sa 
hromadia počas  fermentácie. 
 
FERMOPLUS Dap Free možno veľmi úspešne 
používať už od prvých fáz fermentácie. Vynikajúce 
uplatnenie je hlavne v druhej polovici fermentácie 
kedy sa vyhneme použitiu anorganického dusíku. 
Nahrádza anorganické zložky potrebné na 
alkoholovú fermentáciu prírodnými produktami. 
 
ZLOŽENIE  
Prípravky na báze bunkových stien kvasiniek. 
 
DÁVKOVANIE 
Odporúča sa dávkovanie od 10 do 40 g/hL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Dávku rozpustite vo vode alebo v mušte a pridajte 
do hmoty s následným premiešaním; odporúča sa 
rozdeliť pridávanie do dvoch - troch fáz. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte 
pred priamym svetlom a teplom. 
 
BALENIE 
5kg vrecia  
20kg vrecia  
 

KÓD 3229 3232 

BALENIE S 5 S20 
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