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FERMOPLUS® 
Spicy Fruit 
Špecifická výživa kvasiniek s 
vysokým obsahom prírodných 
aminokyselín, ideálna na získanie 
vín s vysokým aromatickým a 
korenistým výrazom 
 
Výskumná skupina spoločnosti AEB, ktorá si aktívne 
uvedomuje dôležitú a ústrednú úlohu výživy dusíka, 
potvrdila koreláciu medzi zložením aminokyselín ži- 
vín a aromatickým profilom vín.  
Na základe výskumu vyvinula AEB novú  výživu  v 
rade FERMOPLUS. 
FERMOPLUS Spicy Fruit podporuje ovocné a 
korenisté tóny v červených vínach a zvyšuje celkový  
aromatický profil. 
Táto výživa  je bohatá na bunkové steny kvasiniek a 
obzvlášť obohatená o špecifické aminokyseliny, 
ktoré sú zásadné pre výrobu vín s aromatickým 
"ovocným a korenistým" profilom. 
FERMOPLUS Spicy Fruit je ideálny pre modré hrozno, 
kde chceme zdôrazniť tento aromatický a korenistý 
profil. Použitie tejto výživy nám umožňuje vnímať 
tieto typické arómy jasnejšie v odrodách, ktoré 
majú prirodzene takéto prekurzory. Jeho pridanie k 
odrodám bez týchto prekurzorov prináša náznaky 
týchto typických aróm. To potvrdzuje, že 
prostredníctvom Ehrlichovmu mechanizmu sú 
niektoré aromatické látky vyjadrením ich 
aminokyselinového dedičstva. 
 
ZLOŽENIE  
Autolyzát, bunkové steny kvasiniek, kyselina 
askorbová. 
Neobsahuje žiadne GMO a prípravok nebol 
podrobený ionizačnému ošetreniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÁVKOVANIE 
20 – 60 g/hl. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Rozpustite v nádobe s vodou a pridajte do masy. Ak 
je to nevyhnutné, môžete doplniť inú výživu z rady 
FERMOPLUS. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
1kg vrecká v 15kg kartóne. 
5kg vrece. 
 

KÓD 5501 5523 

BALENIE P1 ST15 S5 
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