
Vitamon® Ultra 

Składniki odżywcze dla drożdży, ściany komórek drożdży 

i stymulowane części komórek drożdży 

 w celu zapobiegania zaburzeniom fermentacji 

zaburzenia, jak również dla czystej fermentacji 

 

Opis produktu 

Vitamon® Ultra jest bardzo skutecznym połączeniem produktów znanych jako Vitamon® Combi 

(fosforan dwuamonowy i witamina B1) i ścianek komórek drożdży i elementów stymulujących 

komórki drożdżowe. Dlatego też, dla drożdży możliwość wolnego przyswajania azotu jest 

zwiększona, propagacja drożdży jest stymulowana, a substancje w trakcie fermentacji są adsorbowane. 

Substancja dozwolona zgodnie z prawem i obecnymi przepisami. Czystość i jakość zostały 

udowodnione laboratoryjnie. 

 

Cel stosowania 

Wsparcie drożdży w osiągnięciu spokojnej, czystej fermentacji wolnej od cukru resztkowego. 

Ewentualne wspomaganie, aby zapobiec nietypowemu charakteru starzenia. 

 

Produkt i działanie 

Vitamon® Ultra jest skuteczny rozwój Vitamonu® Combi. poprzez dodanie Vitamonu® Ultra 

komórki drożdży mogą korzystać z większej ilości azotu, wolne do asymilacji. Ponadto, propagacja 

drożdży jest stymulowany. Substancje hamujące fermentację, jak na przykład z pozostałości środków i 

kwasów tłuszczowych (natryskiwanie), są ograniczone i aktywność drożdży jest promowana. 

Szczególnie w odniesieniu do unikania nietypowego charakteru starzenia, Vitamon® Ultra ma 

działanie zapobiegawcze. Również tendencje siarczku w tworzeniu posmaku są neutralizowane. 

Vitamon® Ultra zawiera neutralne substancje pomocne, które zapobiegają zbryleniu podczas 

przechowywania. 

 

Dawkowanie 

Dodanie legalnej maksymalnej dawki to 60 g / 100 l do moszczu / soku winogronowego, przed 

rozpoczęciem fermentacji. W zależności od dopływów/odpływu składników odżywczych, oraz od 

stanu winogron (zestresowane winogrona), dodatkowa dawka 30-50 g / 100 l Vitamon® można dodać, 

najlepiej w pierwszej tercji w trakcie fermentacji. Zalecamy, by sprawdzić dopływ składników 

odżywczych w moszczu. 

 

Aplikacja 

Upłynnić Vitamon® Ultra albo w moszczu lub w wodzie i dodać do moszczu. Mieszać do uzyskania 

równego rozmieszczenia w naczyniu. Można również podzielić całkowitą dawkę i dodać pierwszą 

część przed rozpoczęciem fermentacji, drugą część w pierwszej tercji fermentacji. 

 

Magazynowanie 

Przechowuj produkty Vitamon® w chłodnym, suchym i chroń przed światłem słonecznym. 

Zawsze szczelnie zamykaj otwarte opakowania. 

Dystrybutor: 

Marxam Enology   

   kacper.puc@marxam-enology.pl tel. +48 602 421 525 

www.marxam-enology.pl 
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