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                                                                          Vitamon® Combi  
Anorganická výživa s vitamínom B1 pre kvasinky 

 

Popis výrobku: 

Vitamon® Combi je zmes živín zložená z anorganického dusíka vo forme Diamoniumfosfátu (DAP), ktorý kvasinky 

ľahko využijú a vitamínu B1 (thiamín). Povolené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a 

kvalita sú overené špecializovanými laboratóriami.  

 

Cieľ použitia: - Rýchly prísun ľahko využiteľného dusíka pre kvasinky. 
- Podpora kvasnej kinetiky. 
- Podpora rastu kvasiniek a ich metabolizmu. 
- Urýchlenie štartu kvasenia. 
- Eliminácia možných sirkových tónov. 
- Zníženie tvorby SO2 kvasinkami. 
- Podpora čistých odrodových tónov vo víne. 
- Doplnenie množstva Vitamínu B1 ak bolo hrozno napadnuté botrytídou. 

Aplikácia 

a dávkovanie 

- Odporúčané je dávkovanie 30-50 g/hl.  
- Postupné dávkovanie počas kvasenia (2-3x) optimalizuje metabolický výkon kvasiniek. 
- Maximálna celková povolená dávka je 50 g/hl 
- Potrebnú dávku rozpustite v malom množstve vody alebo muštu a aplikujte do celého 

objemu muštu/rmutu. 

Využiteľný dusík - V dávke 10 g/hl Vitamon® Combi sa zvýši obsah využiteľného dusíka (YAN) o 21 mg/l 

Upozornenie - Počas rehydratácie kvasiniek nepoužívajte výživy s vysokým obsahom 
Diamoniumfosfátu (DAP) - Vitamon® Combi 

- V prípade ťažkých kvasných podmienok, pomalom, nečistom alebo zastavenom 
kvasení odporúčame doplniť ostatné živiny pridaním VitaFerm® Ultra 

 

Skladovanie: V chlade a suchu. Okamžite opätovne uzavrite otvorené balenia. 

V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG 
Unimpex Bratislava s.r.o. 
Horné Predmestie 3,  
900 21 Svätý Jur 
t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280 
www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com  
  
Náš návod na použitie výrobku a naše doporučenie k ošetreniu sú založené na momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je známy predchádzajúci 
spôsob ošetrenia , a touto neznalosťou by mohlo prísť k nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrení /, sú tieto doporučenia iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada 
užívateľovi. Bez zvláštneho písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho problému, nemajú tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. 
Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU. 
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