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FERMOPLUS® Integrateur  
Špecifická výživa kvasiniek na 
zabezpečenie rovnomerného 
priebehu kvasného procesu 
 
Výťažky z bunkových stien kvasiniek, E442 dvojsýtny 
amónium fosfát, kazeinát draselný, enologický tanín, 
celulóza, E 375 tiamín chlór hydrát.  
 
Prípravok FERMOPLUS Integrateur tvoria komponenty 
zabezpečujúce všetky výživné zložky zastúpené v 
presnom percentuálnom pomere, ktoré sú potrebné na 
zabezpečenie rovnomerného priebehu celého kvasného 
procesu, čo prináša veľmi dobré výsledky, kvalitný a 
harmonický finálny produkt.  
V prípravku FERMOPLUS Integrateur sú vitamíny, steroly, 
minerálne soli a dusíkaté substancie v molekulárnej forme 
a sú vynikajúco asimilovateľné pre aktívnu kvasinkovú 
mikroflóru, ktorá nadobúda väčšiu životaschopnosť a 
spotrebúva všetky cukry prítomné v mušte aj pri vyššom 
objeme alkoholu.  
Táto komplexná výživa dopĺňa a zabezpečuje potrebné 
množstvo asimilovateľného dusíka, ktorého množstvo má 
bežne tendenciu počas prvých 30 hodín priebehu 
kvasného procesu klesať nezávisle na jeho počiatočnej 
koncentrácii. Kvasinky v aktívnom štádiu množenia sú 
schopné pohlcovať, zužitkovať a odovzdávať 
nasledujúcim generáciám užitočné substancie 
zabezpečujúce správny metabolický proces v bunkách. 
Použitie prípravku FERMOPLUS Integrateur v čase medzi 
druhým a tretím dňom kvasného procesu, umožňuje 
predchádzať tvorbe nežiadúcich pachov, merkaptánov a 
iných molekúl, ktoré by sa eventuálne mohli vytvárať a 
prejavovať počas skladovania po ukončení kvasného 
procesu.  
V prípade obťažných alebo zastavených kvasných 
procesov, použitie preparátu FERMOPLUS Integrateur 
spojené s prevzdušnením opätovne zabezpečí ideálne 
podmienky na plynulý priebeh kvasného procesu a 
napomôže dosiahnuť vysokú a komplexnú kvalitu 
finálneho produktu.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZLOŽENIE 
Výťažky z bunkových stien kvasiniek, autolyzáty kvasiniek, 
dvojsýtny amónium fosfát, chemicky inertné filtračné 
látky, vitamín B1 (tiamín). 
 
DÁVKOVANIE  
45  g/hl.  
 
Dávku je možné rozdeliť. Prvú dávku 40g/hl pridať 1 -2 dni 
po rozkvasení muštu. Prípadne druhú dávku cca 3-4 dní 
od začiatky kvasenia. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE  
Rozpustite potrebnú dávku FERMOPLUS-u vo vode alebo 
v kvasenej tekutine a dodajte k celému množstvu za 
jemnej cirkulácie. Prípadne prevzdušnite. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu 
slnečného žiarenia. 
 
BALENIE  
5kg vrecia. 
20kg vrecia. 
 

KÓD 1252 1251 

BALENIE S 5 S 20 
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