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Technologie 
pro zpracování hroznů

EP lis s násypkou 

n Řady lisů EQ a EP
› EQ1, EQ2 - NOVÁ ŘADA 
› EP1, EP2, EP3

n Pneumatické lisy – otevřené, uzavřené, duální
›  chlazené, s inertní atmosférou
›  plně automatický digitální displej
›  různé typy odtokových van na mošty
›  centrální plnění
›  manuální i pneumatické dveře
›  pneumatické lisy na ovoce

n Profesionální odstopkovače AS

n Selektory hroznů, optické třídičky

EP lis - detail 

„V  rámci nákupu novej príjmovej linky som mal možnosť 
vybrať si lepší a väčší lis. Na trhu je veľká ponuka, ja som 
mal skúsenosti s  rôznymi typmi lisov. Rozhodol som sa 
pre lis Europress od nemeckého výrobcu Scharfenberger. 
Vybral som si ho z dôvodu mnohých technických vylepšení 
a  detailov, ktoré by nám mohli uľahčiť prácu a  zlepšovať 
kvalitu nášho vína. Skvelé referencie a kvalitný servis beriem 
už ako samozrejmosť.“  

Ing. Juraj Majšík,
vedúci strediska a hlavný technológ PD Mojmírovce

lis EQ1

dopravník s násypkou 

vibrační třídicí stůl

odstopkovač Euroselect odstopkovač AS 10

technické schema - instalace lisu EP70 (PD Mojmírovce)

Ohne Genehmigung der Firma Scharfenberger darf
diese Zeichnung Dritten in keiner Weise zugänglich
gemacht werden.
Nachdrucke oder fotomechanische Wiedergabe sind
verboten.

Maschinenbau
Scharfenberger
D 67098 Bad Dürkheim

Datum

Blatt

Maßstab
(Oberfl.)

Gewicht

Ursprung

Norm
Gepr.
Bearb.

(Zul. Abw.)

Ersatz für:

Benennung

Zeichnungs-Nr.

Name

Ersatz durch:

Identnummer

Maßblatt_EP2-65kwolf

A2
1

D0063692

13.07.2017

1 : 25

2x Tür 650x500

Material

Blech t:

-0

DIN ISO 2768-m

ca 640 l

19
40

5218

4204

Tür650x500

49
8

57
667
5

14
25

21
66

13
49

22
73

94

V
íc

e 
in

fo
:

optická třídička hroznů
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Scharfenberger - řada lisů EP

Vinařské technologie Vinařské technologie

76

Scharfenberger

Nová řada lisů 
EP

 

 

 

 
 

  

  

 

  

Celonerezové provedení

Řídící motor s možností rotace 
po i proti směru hodinových ručiček

Membrány vyrobené z potravinářského 
materiálu odolnému do teploty 70 °C

Vnitřní přívod stlačeného vzduchu 
s vysoce účinným kompresorem

Vysoce výkonná vakuová pumpa

Objemná nerezová vana na šťávu

Zcela nový plně automatický systém ovládání 
s možností volby až 24 lisovacích programů 
10" dotykový displej 

Větší dvířka lisovacího bubnu

Místo pro odtokovou vanu nebo dopravník
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Čerpadla 
a průtokové chladiče

EP lis - detail 

n Oběhová, vřetenová, rmutová čerpadla
› pro šetrný transport rmutu, moštu, kvasnic i vína
› transport surovin s omezením oxidace a bez pulsačních 

rázů
› nedochází k dalšímu rozmělňování podrcených bobulí 

při transportu rmutu

n Míchadla do tanků na bentonit

n Pistole na čištění sudů

n Chladicí systémy

EP lis - detail 

„Vo firme máme prvé čerpadlo od nemeckej firmy Kiesel. Je 
to pre nás veľká pomoc. Silný motor a výborné ovládanie. 
Výborná regulácia otáčok. Oceňujem s ním prácu v pivnici, 
môžem pracovať sám, dá sa ovládať aj diaľkovo. On/off má 
veľmi presné v čase, čo využívam hlavne pri dolievaní. To nie 
je Mercedes, to je Lamborghini.“

Robert Adámek,
hlavný technológ, VPS Pavelka a syn

EP lis - detail 

EP lis - detail 

odstředivé čerpadlo 
s neoprenovým rotorem 

rmutové čerpadlo vřetenové čerpadlo

míchadlo

tlaková čisticí pistole na 
čistění sudů

tlakové čidlo

Filtrace, fl otace, 
mikrooxidace

EP lis - detail 

n Flotace - Easyfl oat
› čištění a stabilizace moštu a šťávy
› šetří energii
› nižší použití pomocných látek
› rychlá a čistá fermentace

n Crossfl ow fi ltrace s kapilárními moduly nebo s moduly 
z PVDF materiálu

› fi ltrace MFTC, MFTS

n Mikro a makrooxidace - MICRODUE
› dávkování O2 pro vytváření struktury vína, na stabilitu 

barvy, podporu vývoje kvasinek

n Stabilizace kyseliny vinné - ED elektrodialýza, MMR plus

n Precizní dávkování přídavných látek ve výrobě
› Dosacom, Dosaraban 

n Zahuštění moštu - JRO reverzní osmóza 

n Čištění vzduchu v provozovnách, sklepích i kancelářích 
 - Airocide

EP lis - detail 

EP lis - detail 

EP lis - detail 

„Máme crossflow filter od firmy Juclas a sme s ním maximálne 
spokojní. Sľúbený výkon 2-3000 l/h je dodržaný, zariadenie 
je plne automatické, aj chemické čistenie si robí samo. 
Veľmi oceňujem mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej si môžem 
kedykoľvek vzdialene skontrolovať, ako filtrovanie pokročilo. 
Cross je vďaka elektromagnetickým ventilom veľmi tichý. 
K práci s vínom používa dusík, čím sa nám výrazne znížil 
obsah CO2 vo víne, samozrejme znížil sa aj obsah kyslíka,
čo ma za následok, že mladé vína počas plnenia tak nepenia 
a tým pádom sme zvýšili aj výkon pri plnení. Všetkým môžem 
vrelo odporučiť.“

Ing. Jaroslav Ostrožovič, majitel, vinařství Ostrožovič

Odstopkovač Euroselect

průtokový chladič

V
íc

e 
in

fo
:

V
íc

e 
in

fo
:

Odstopkovač Euroselect

Dosacom

Mikrodue Plus

MMR Plus
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Čištění a sanitace 

EP lis - detail 

n Vyvíječe páry pro:
› čištění nerezových nádrží s odstraněním vinného 

kamene a barevného znečištění z povrchu
› čištění a sanitace dřevěných sudů s odstraněním 

Brettanomyces ze struktury dřeva
› sterilizace fi ltračních zařízení a plnicích linek
› sanitace hadic nebo špatně dostupných míst
› čištění podlah, stěn a dalších prostor ve vinařství
› 100% ekologické čištění bez použití chemických látek
› systém čištění suchou párou

EP lis - detail 

„Náš vyvíječ páry Steam Power využíváme po celém 
našem vinařství, hlavně při udržování a sanitaci sudového 
hospodářství. Tam nám slouží velmi dobře k  vyčištění  
a sanitaci našich sudů od 225 l až po 500 l. Jsem s  jeho 
účinností dlouhodobě spokojen.“

Jiří Toman, 
sklepmistr, Vinařství B/V, Milotice

Vinařské technologie Vinařské technologie

1110

„x“ 
x

Vyvíječe páry pro:



Brettanomyces ze struktury dřeva


 sanitace hadic nebo špatně dostupných míst

 100% ekologické čištění bez použití chemických látek

čistící pistole

REV.0
02/2017

THREE-PHASE steam generator with stainless steel chassis and body 

water level control inside the boiler - True Temp™,  direct connection 
to water supply, low voltage control panel.
Electric console with: thermometer, pressure gauge, hour meter, 
“CALC” advise for boiler cleaning. 

Generator technical data

Boiler Stainless steel AISI 304
(with interchangeable heating element)

Body Stainless steel AISI 304 (BA)

Boiler volume l 7,3

Water tank l 14

Operating pressure bar 6

Steam production g/min. 97 - 194 - 291 - 388

Steam production Kg/h 5,9 - 11,5 - 17,5 - 23

Tension V-Hz 400 3~ - 50/60

Maximum output kW 3,75 - 7,35 - 10,95 - 14,55

Boiler output kW 3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4

Power cord m 8

Weight Kg 60

Packaging cm 115x65x125
Quantity pallet/unit n° 1

STEAM BOX BACCHUS PRO
3,75 kW - 7,35 kW - 10,95 kW - 14,55 kW

PRICES GENERATORS
3,6 kW  cod.4007060 €      4.265,00

7,2 kW  cod.4006060 €      5.420,00

10,8 kW  cod.4005060 €      5.980,00

14,4 kW  cod.4004060 €      6.730,00

PRICE POWER-REGULATION GENERATOR

from 7,2 kW to 14,4 kW  cod.400406MV1 €  7.697,00

4mt cod.5109004V1            €    299,004mt cod.5109004V1            €    299,00

ACCESSORIES FOR BARRIQUESACCESSORIES FOR BOTTLING PLANTS

Steam diffusor

Bacchus foodgrade silicone hoseBacchus foodgrade silicone hose

GAROLLA/DIN connection with a mechanical safety valve PED approved

Tecnovap Steam Power
parní vyvíječ s tlakovou vodou

řídící panel

w
w
w
.tecnovap.it
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Steam box 
Bacchus PRO

 sudy 
- na fermentaci vína, zrání vína a destilátů
- různé objemy, tvary a typy s použitím francouzského, 

východoevropského a amerického dubového dřeva
- přírodní sušení materiálu až do 36 měsíců, ruční výroba
- míra vypálení dle požadavků zákazníka

 čipsy, prkna, paličky
 roll fermentor – dřevěný sud s nerezovou výbavou na maceraci 

a kvašení vína

Dřevěné sudy

„x“

Miloš Fruit
„x“

Terra Wylak

Prices ex works - V.A.T. not included

REV.0
02/2017

THREE-PHASE steam generator with stainless steel chassis and body 

watertight IPX5, automatic refilling system with electromechanical 

water level control inside the boiler - True Temp™,  direct connection 

to water supply, low voltage control panel.

Electric console with: thermometer, pressure gauge, hour meter, 

“CALC” advise for boiler cleaning. 

Generator technical data

Boiler Stainless steel AISI 304
(with interchangeable heating element)

Body Stainless steel AISI 304 (BA)

Boiler volume l 7,3

Water tank l 14

Operating pressure bar 6

Steam production g/min. 97 - 194 - 291 - 388

Steam production Kg/h 5,9 - 11,5 - 17,5 - 23

Tension V-Hz 400 3~ - 50/60

Maximum output kW 3,75 - 7,35 - 10,95 - 14,55

Boiler output kW 3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4

Power cord m 8

Weight Kg 60

Packaging cm 115x65x125

Quantity pallet/unit n° 1

STEAM BOX BACCHUS PRO
3,75 kW - 7,35 kW - 10,95 kW - 14,55 kW

3

PRICES GENERATORS
3,6 kW  cod.4007060  €      4.265,00

7,2 kW  cod.4006060  €      5.420,00

10,8 kW  cod.4005060  €      5.980,00

14,4 kW  cod.4004060  €      6.730,00

PRICE POWER-REGULATION GENERATOR

from 7,2 kW to 14,4 kW  cod.400406MV1 €  7.697,00

4mt cod.5109004V1            €    299,004mt cod.5109004V1            €    299,00

ACCESSORIES FOR BARRIQUESACCESSORIES FOR BOTTLING PLANTS

Steam diffusor

Bacchus foodgrade silicone hoseBacchus foodgrade silicone hose

cod.5109008                     €   87,00

GAROLLA/DIN connection with a mechanical safety valve PED approved

GAROLLA DIN

Ø 40 cod.7400010 €  41,00

Ø 50 cod.7500010 €  41,00

Ø 60 cod.7600010 €  41,00

Ø 40  cod. 7400024 € 55,00

Ø 50  cod. 7500024 € 64,00

Ø 65  cod. 7650024 € 90,00

w
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Tecnovap Steam 
Power parní vyvíječ 

s tlakovou vodou 

vysokotlaká čistící pistole

řídicí panel

Dřevěné sudy  

EP lis - detail 

n Sudy (objemy 225-3 000 litrů)
› na fermentaci vína, zrání vína a destilátů
› různé objemy, tvary a typy s použitím francouzského, 

východoevropského a amerického dubového dřeva
› přírodní sušení materiálu až do 36 měsíců, ruční výroba
› míra vypálení dle požadavků zákazníka

n Čipsy, prkna, paličky

n Roll fermentor - dřevěný sud s nerezovou výbavou na 
maceraci a kvašení vína

n Roll fermentor - dřevěný sud
› nerezová výbava na maceraci a kvašení vína

EP lis - detail 

„Sudy Doreau používame už niekoľko rokov. Vyberám si 
ich podľa typu vína, špeciálne na červené a na biele víno. 
V  posledných rokoch máme vynikajúce úspechy s  bielymi 
vínami zrejúcimi v 500l sudoch. V roku 2019 bolo na 
domácich aj medzinárodných súťažach víťazom naše Cuvée 
Premium. Sudy Doreau sa vyznačujú výbornou štruktúrou 
kvality dreva a vysokoodborným vypaľovanim, ktoré dodáva 
vínu harmonickosť, guľatosť a jemnosť.“

Miloš Holík, 
obchodní ředitel, Vinárstvo GOLGUZ 

Vinařské technologie Vinařské technologie
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Vyvíječe páry pro:



Brettanomyces ze struktury dřeva


 sanitace hadic nebo špatně dostupných míst

 100% ekologické čištění bez použití chemických látek

čistící pistole

REV.0
02/2017

THREE-PHASE steam generator with stainless steel chassis and body 

water level control inside the boiler - True Temp™,  direct connection 
to water supply, low voltage control panel.
Electric console with: thermometer, pressure gauge, hour meter, 
“CALC” advise for boiler cleaning. 

Generator technical data

Boiler Stainless steel AISI 304
(with interchangeable heating element)

Body Stainless steel AISI 304 (BA)

Boiler volume l 7,3

Water tank l 14

Operating pressure bar 6

Steam production g/min. 97 - 194 - 291 - 388

Steam production Kg/h 5,9 - 11,5 - 17,5 - 23

Tension V-Hz 400 3~ - 50/60

Maximum output kW 3,75 - 7,35 - 10,95 - 14,55

Boiler output kW 3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4

Power cord m 8

Weight Kg 60

Packaging cm 115x65x125
Quantity pallet/unit n° 1

STEAM BOX BACCHUS PRO
3,75 kW - 7,35 kW - 10,95 kW - 14,55 kW

PRICES GENERATORS
3,6 kW  cod.4007060 €      4.265,00

7,2 kW  cod.4006060 €      5.420,00

10,8 kW  cod.4005060 €      5.980,00

14,4 kW  cod.4004060 €      6.730,00

PRICE POWER-REGULATION GENERATOR

from 7,2 kW to 14,4 kW  cod.400406MV1 €  7.697,00

4mt cod.5109004V1            €    299,004mt cod.5109004V1            €    299,00

ACCESSORIES FOR BARRIQUESACCESSORIES FOR BOTTLING PLANTS

Steam diffusor

Bacchus foodgrade silicone hoseBacchus foodgrade silicone hose

GAROLLA/DIN connection with a mechanical safety valve PED approved

Tecnovap Steam Power
parní vyvíječ s tlakovou vodou

řídící panel

w
w
w
.tecnovap.it
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Autom
atic barrel w
ashing system
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.

Sistem
a di lavaggio autom
atico con vapore per 

barrique.

Systèm
e de lavage authom
atique à vapeur pour 

barrique
Sistem
a de lavado autom
ático a vapor para 

barricas.

 
 Sem
i-autom
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barrel 
w
ashing 
system
 
w
ith 
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.

Sistem
a di lavaggio sem
i autom
atico con vapore 

per barrique.

Systèm
e de lavage sem
i- authom
atique à vapeur 

pour barrique.

Sistem
a de lavado  sem
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ático con vapor 

para barricas.

  M
anual barrel w
ashing system
 w
ith steam
.

Sistem
a di lavaggio m
anuale con vapore per 

barrique.

Systèm
e de lavage m
anuel avec vapeur pour 

barrique.

Sistem
a 
de 
lavado 
m
anual 
con 
vapor 
para 

barricas.
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vacuum
.

Lancia 
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pressione 
con 
vapore 
e 

aspirazione.

C
anne de nettoyage a haute pression avec 

vapeur et aspiration.

C
abeza de lavado a alta presión con vapor y 

aspiración.
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Steam box 
Bacchus PRO

 sudy 
- na fermentaci vína, zrání vína a destilátů
- různé objemy, tvary a typy s použitím francouzského, 

východoevropského a amerického dubového dřeva
- přírodní sušení materiálu až do 36 měsíců, ruční výroba
- míra vypálení dle požadavků zákazníka

 čipsy, prkna, paličky
 roll fermentor – dřevěný sud s nerezovou výbavou na maceraci 

a kvašení vína

Dřevěné sudy

„x“

Miloš Fruit
„x“

Terra Wylak
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Steam box 
Bacchus PRO
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Ostatní vinařské technologie

EP lis - detail 

EP lis - detail 

„Pro dobré fungování plničky GALAXY 2000 používám 
u filtrace bílých, rosé  a červených vín před lahvováním 
filtry od firmy SPADONI. Jedná se o dvoukomorový filtr 
s nerez přepážkou Kappa 40, s možností vkládání hrubých 
a jemných filtračních desek, vhodných pro ideální filtraci 
před plněním do lahví.“

Petr Kořínek, 
majitel mobilní plnící linky

Plnicí a etiketovací 
zařízení

EP lis - detail 

n Plničky, myčky, etiketovačky

n Automatické plnící zařízení Galaxy
› vystřikovací sekce – umytí a sterilizace lahví před plněním 

s dlouhým odkapem
› revolverová hlava pro uzavírání korkovým, šroubovým 

nebo korunkovým uzávěrem

n Plnící a zátkovací zařízení – gravitační plnění a zátkování 
pod mírným vakuem – Comet

n Myčka lahví se sušičkou – Hydra

n Plně automatické etiketovací zařízení – možnost 
až 4 etiket, různé typy záklopek, detekce umístění 
– Gaia, Mercure, Ceres

EP lis - detail 

„Pre plničku Comet som sa rozhodol, lebo od tejto firmy 
som mal aj predošlú poloautomatickú plničku Fiamat a bol 
som veľmi spokojný. Comet mi prináša vyšší výkon, možnosť 
variability medzi korkovou zátkou a šroubovacím uzáverom. 
Ako veľký benefit beriem možnosť plnenia vína do fliaš pod 
dusíkom. Celkové prevedenie, spoľahlivosť a moderná 
ovladáteľnosť sú na vysokej úrovni. Sanitácia prebieha 
jednoducho. Taktiež software na ovládanie je jednoduchý pre 
obsluhu. Veľmi rýchlo som si zvykol na prácu s touto plničkou, 
ktorú môžem bez problémov odporučiť aj iným vinárom.“

Milan Skovajsa, majiteľ, Vinárstvo Skovajsa

Vinařské technologie Vinařské technologie
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 plničky, myčky, etiketovačky
 automatické plnící zařízení Galaxy

nebo korunkovým uzávěrem
 plnící a zátkovací zařízení – gravitační plnění 

a zátkování pod mírným vakuem – Comet
 myčka lahví se sušičkou – Hydra
 plně automatické etiketovací zařízení – možnost až 4 etiket, 

různé typy záklopek, detekce umístění – Gaia, Mercure, 
Ceres

plnička Costral Comet Costral Gaia III - etiketovací zařízenímyčka lahví Costral Hydra

plnící linka v kamionu

Ostatní vinařské technologie

 DESKOVÉ FILTRY 
Alfa:  - deskové fi ltrace vína
   - fi ltrační plocha od 1,8 do 16 m2

   - počet desek 12-100 ks
   - nerezový provedení
   - volitelné příslušenství
Kappa: - multifunkční fi ltr
   - fi ltrace moštu, kalu a vína
   - nerezový rám až na 40 PP desek

 FRANCE FILL 
Systém na uskladnění lahví:
- kontejnery až pro 600 lahví
- snadná manipulace pomocí skladové techniky
- možnost stohování
- dobrá identifi kace pomocí štítku

 SYSTÉM PRO SKLADOVÁNÍ SUDŮ
- samonosná konstrukce
- bezúdržbový systém
- vyrobeno z materiálů odolným působení síry, kyselin i oxidaci

multifunkční fi ltr
Alpha 

deskový fi ltr
Kappa

systém skladování sudů

EP lis - detail 

plnička
Costral Comet

myčka lahví
Costral Hydra

etiketovací zařízení
Costral Gaia III
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plnička
Fiamat

n Deskové fi ltry
 Kappa: 

› deskové fi ltrace vína, počet desek 12-100 ks
›  fi ltrační plocha od 1,8 do 16 m2

›  nerezové provedení a volitelné příslušenství
 Alpha:  

› multifunkční fi ltr - fi ltrace moštu, kalu a vína
› nerezový rám až na 40 PP desek

n Automatická myčka a sušička lahví
› myčka a sušička naplněných lahví
› zpracuje až 800 lahví/hodinu
› vhodná pro všechny tvary a velikosti lahví

n Systém pro skladování sudů 
›  samonosná konstrukce, bezúdržbový systém
› vyrobeno z materiálů odolných působení síry, kyselin 

i oxidaci

n Revoluční čistička vzduchu Airocide 
› inovativní technologie na principu fotokatalýzy
› tato technologie efektivně vytváří zdravé a čisté prostředí:

› snižuje etylénové plyny
› odstraňuje nežádoucí prchavé sloučeniny, pachy 
› a mikroorganismy 
› likviduje viry, bakterie, kvasinky a plísně
› redukuje prchavé organické sloučeniny a alergeny

automatická myčka 
a sušička lahví
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Automatické plnicí zažízení Galaxy 3 v 1

Vinařské technologie Vinařské technologie

76

Scharfenberger

Nová řada lisů 
EP

 

 

 

 
 

  

  

 

  

Celonerezové provedení

Řídící motor s možností rotace 
po i proti směru hodinových ručiček

Membrány vyrobené z potravinářského 
materiálu odolnému do teploty 70 °C

Vnitřní přívod stlačeného vzduchu 
s vysoce účinným kompresorem

Vysoce výkonná vakuová pumpa

Objemná nerezová vana na šťávu

Zcela nový plně automatický systém ovládání 
s možností volby až 24 lisovacích programů 
10" dotykový displej 

Větší dvířka lisovacího bubnu

Místo pro odtokovou vanu nebo dopravník
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Automatické plnící zařízení Galaxy

Costral Galaxy

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Costral Galaxy
3v1

Vystřikování
sterilizační roztok, voda, dusík1

Plnění
plnění různých objemů a typů lahví2

Zátkování
uzavírání korkovým, šroubovým  
nebo korunkovým uzávěrem

3

Řídící jednotky

Ocelová konstrukce Nastavitelné nohy

Sterilizační a vystřikovací část

Plnící ventily

Podavač šroubových uzávěrů 

Zásobník

Kontrola hladiny

Uzavírání korkem

Podavač uzávěrů

Multifunkční otočný sloup

Uzavírání
AI šroubem

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VYSTŘIKOVÁNÍ
sterilizační roztok, voda, dusík1

PLNĚNÍ 
plnění různých objemů a typů lahví

2

ZÁTKOVÁNÍ
uzavírání korkovým, šroubovým  
nebo korunkovým uzávěrem

3
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Plničky 
Bag-in-Box

EP lis - detail 

n Plničky Bag-in-Box
› BiB up, Sympaty pro malé a střední provozy
› poloautomatické a automatické modely s různým 

výkonem
› B‘Booster - automatický model s vysokým výkonem
› Premia WS - poloautomatická plnička na zřetězené 

sáčky
n sáčky BiB s ochrannou bariérou proti kyslíku
n kartony v různých kvalitativních provedeních
› objemy 1,5 / 3 / 5 / 10 a 20 l

n FLEXI-LINE TOP 720
› kompletní automatická plnící linka zahrnující:

› O´Box   - stroj na formování kartonů
› B´Booster  - plnička Bag-in-box
› C´Booster  - stroj pro vkládání naplněných   

      sáčků do krabic
› C´Box   - lepička krabic hot melt

n plnění Bag-in-boxů od 1 do 20 l
n možnost postupného napojování modulů

EP lis - detail 

„S plničkou Premia WS jsem spokojený. Obsluha stroje je 
velice jednoduchá, méně namáhavá. Výhodou je plnění sáčku 
svařených za sebou, jde o rychlejší způsob plnění a ušetření 
jednoho pracovníka při plnění. Provoz stroje je tišší a prů-
tokoměr přesnější. Manuál stroje je přehledný a srozumitelný.“

Ing. Jan Plaček,
majitel Víno Plaček

EP lis - detail 

FILL POSITIVEFILL POSITIVE

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Bořetická 2668/1, Praha 9 • tel.: +420  281 091 460 • info@oks.cz, www.biopro.cz

Zajímavý design • Ergonomické provedení • Flexibilita •

okruhu válce

Sympathy

Premia WS

BˇBooster

C´Box C´BoosterB´Booster

Kompletní automatická linka 
Flexi-Line
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Enologické přípravky Enologické přípravky

Přehled přípravků pro bílá vína

Ošetření hroznů a rmutu 

Disiřičitan draselný síření hroznů, rmutů, moštů a mladých vín

Tan Fruit Blanc síření hroznů, rmutů, moštů a mladých vín

Solfitan 40%, 63% síření hroznů a moštů

TI Premium antioxidační tanin, taktéž pro stabilizaci bílkovin

Premium Stab antioxidační tanin hlavně pro poškozené hrozny 

Easy Tan Harvest tanin na prevenci oxidace

Rapidase Expression Aroma pektolytický enzym na získání aromatických složek

Rapidase Extra Press tekutý pektolytický enzym pro zvýšení výtěžnosti 

Odkalení a krášlení moštů

Rapidase Clear pektolytický enzym na čiření

Rapidase Clear Extreme pektolytický enzym na čiření v chladných podmínkách

Rapidase Flotation pektolytický enzym na flotaci

Flottogel flotační želatina

Flottobent flotační bentonit

Flottocarb flotační uhlí v případě poškozeného hroznu

FPS speciální uhlí pro všechny problematické mošty a vína

Smartvin PVPP adsorbent tříslovin

Clarito Fito K komplexní čiřidlo na mošty 

X-PRO Protection manoproteiny s redukční a antioxidační schopností

Rapidase Filtration pektolitický enzym na zlepšení filtrovatelnosti vína

Alkoholová fermentace, kvasinky a výživa kvasinek

řada Fermivin výběr kvasinek na všechny typy vín

řada Anchor výběr kvasinek na všechny typy vín

D. A. P. Activ vyvážená výživa pro alkoholovou fermentaci

V Activ kombinovaná výživa pro kvasinky, které vyžadují vyšší obsah dusíku

V Activ Super kombinovaná výživa s detoxikačním účinkem

Smartvin Activ granulovaná komplexní výživa vhodná i do náročných podmínek

Smartvin Clasic granulovaná základní výživa

Natuferm Pure výživa z přírodních složek kvasinek, vhodná na začátek fermentace

Natuferm Bright
výživa z přírodních složek vhodná na začátek výživy speciálně obohacená 
o látky, které stimulují uvolnění aromatických esterů a tiolů

Maxaferm komplexní výživa vhodná i do těžkých podmínek

Extraferm 100% přírodní produkt se silným adsorpčním efektem při fermentaci

Fitoferm komplexní produkt s čistícím efektem při fermentaci

Dokvášení vína, batonáž

X-PRO Identity White manoproteiny na ochranu aromatiky s antioxidačním účinkem

Rapidase Relevation Aroma pektolytický enzym na získání intenzivního buketu 

Rapidase Batonnage pektolytický enzym na získání plných vín zrajících na kalech 

Ošetření a stabilizace vína

Mastervin Compact aktivovaný granulovaný sodný bentonit pro kompaktní kaly na stabilizaci bílkovin

Plusgran Gel granulovaný sodný bentonit pro stabilizaci bílkovin 

Enobent Micro aktivovaný sodný bentonit pro stabilizaci bílkovin

Premium Gel Grado 3 želatina na odstranění nežádoucích polyfenolů a tříslovin

Fitoproteina P rostlinný produkt na odstranění tříslovin

Carbocromos WT vlhčené aktivní uhlí s vysokou odbarvovací schopností

FPS specifický adsorbent fenolů 

PVPP přípravek na odstranění nežádoucích polyfenolů a tříslovin

Clarito SP komplexní produkt na čiření mladých vín

Ramesol roztok síranu měďnatého na odstranění zápachů ve víně 

Blanco V odkyselovací přípravek

TI Premium antioxidační tanin, též na stabilizaci SO
2

Premium Limousin antioxidační tanin, na stabilizaci a dotvoření vína 

Premium UVA hroznový tanin podporující svěžest a trvanlivost vín

Tuttifrutti White tanin podporující svěžest vín 

Premium Vinaciollo hroznový tanin podporující plnost a komplexnost vín

Final Touch Tonic tekutý přírodní přípravek podporující svěžest a ovocnost vín

Final Touch POP tekutý přírodní přípravek podporující stabilitu a perlivost šumivých vín

V Antiox
stabilizátor před lahvováním s vyváženým složením, vysoká antioxidační schopnost, 
ochrana před mikrobiologickými změnami

Complex SG přípravek obsahující arabskou gumu s taninem, pro harmonizaci a svěžejší aromatiku

Araban tekutá arabská guma pro stabilizaci a plnost, použití v průběhu zrání, filtrovatelná

Araban Spray dry granulovaná arabská guma pro stabilizaci vín

Araban Super tekutá arabská guma pro stabilizaci a plnost, použití těsně před lahvováním

Claristar roztok manoproteinů doporučený pro stabilizaci vinného kamene 

V CMC tekutá karboxymetylcelulóza na stabilizaci vinného kamene

Meta V esterifikovaná kyselina metavinná pro stabilizaci vinného kamene 

Icon Gum tekutá arabská guma s výbornou filtrovatelností
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Enologické přípravky Enologické přípravky

Přehled přípravků pro červená vína

Ošetření hroznů a rmutu 

Disiřičitan draselný síření hroznů, rmutů, moštů a mladých vín

Tan Fruit Rouge síření hroznů, rmutů, moštů a mladých vín

Solfitan 40%, 63% síření hroznů a moštů

TI Premium antioxidační tanin, taktéž pro stabilizaci bílkovin

Premium Stab antioxidační tanin hlavně pro poškozené hrozny 

Easy Tan Harvest tanin na prevenci oxidace

Tannino Special tanin vhodný na poškozené hrozny, stabilizuje barvu po dobu macerace

V Tan tanin vhodný na získání stability, struktury a plnosti

Color Stab katechinicko-galicko-elagický tanin pro extrakci a stabilizaci červeného barviva 

Premium Color katechinicko-galicko-elagický tanin pro extrakci a stabilizaci červeného barviva 

Rapidase Extra Color pektolytický enzym pro vyšší extrakci barvy z modrých hroznů 

Rapidase Extra Fruit pektolytický enzym pro vyšší extrakci aromatických prekurzorů z modrých hroznů 

Smartvin PVPP adsorbent tříslovin

Clarito Fito K komplexní čiřidlo 

Alkoholová fermentace, kvasinky a výživa kvasinek, MLF

řada Fermivin výběr kvasinek na všechny typy vín

řada Anchor výběr kvasinek na všechny typy vín

Co-Inoculant 
směs bakterií Oenoccocus oeni a Lactobacillus plantarum pro odbourání kyseliny 
jablečné ve víně 

Amar 04 selektovaný kmen Oenoccocus oeni, bakterie pro odbourání kyseliny jablečné ve víně 

D.A.P.Activ vyvážená výživa pro alkoholovou fermentaci

V Activ kombinovaná výživa pro kvasinky, které vyžadují vyšší obsah dusíku

V Activ Super kombinovaná výživa s detoxikačním účinkem

Smartvin Activ granulovaná komplexní výživa vhodná i do náročných podmínek

Smartvin Clasic granulovaná základní výživa

Natuferm Pure výživa z přírodních složek kvasinek, vhodná na začátek fermentace

Natuferm Bright
výživa z přírodních složek vhodná na začátek výživy speciálně obohacená o látky, které stimulují 
uvolnění aromatických esterů a tiolů

Maxaferm komplexní výživa vhodná i do těžkých podmínek

Extraferm 100% přírodní produkt se silným adsorpčním efektem při fermentaci

Fitoferm komplexní produkt s čistícím efektem při fermentaci

V Malo Activ fermentační aktivátor pro bakterie 

Dokvášení vína, batonáž

X-PRO Identity Red manoproteiny na ochranu aromatiky

Rapidase Batonnage pektolytický enzym na získání plných vín zrajících na kalech 

Ošetření a stabilizace vína

Mastervin Compact aktivovaný granulovaný sodný bentonit pro kompaktní kaly na stabilizaci bílkovin

Plusgran Gel granulovaný sodný bentonit pro stabilizaci bílkovin 

Enobent Micro aktivovaný sodný bentonit pro stabilizaci bílkovin

Premium Gel Grado 3 želatina na odstranění nežádoucích polyfenolů a tříslovin

Fitoproteina P rostlinný produkt na odstranění tříslovin

Carbocromos WT vlhčené aktivní uhlí s vysokou odbarvovací schopností

FPS specifický absorbent fenolů 

PVPP přípravek na odstranění nežádoucích polyfenolů a tříslovin

Clarito SP komplexní produkt na čiření mladých vín

Clarito Mild čiřící prostředek pro redukci tříslovin

Ramesol roztok síranu měďnatého na odstranění zápachů ve víně 

Blanco V odkyselovací přípravek

TI Premium antioxidační tanin, též na stabilizaci SO
2

Premium Limousin antioxidační tanin, na stabilizaci a dotvoření vína 

Tuttifrutti Red tanin podporující ovocnost vín 

Premium Vinaciollo hroznový tanin podporující plnost a komplexnost vín

Premium Whisky Lattone podporuje chuť, jemná vanilka, kakao, čokoláda, zlepšení plnosti

Premium Tostato podporuje chuť, jemná vanilka, čokoláda, zlepšení plnosti

Premium Resveratrolo zvyšuje plnost, svěžest a komplexnost aroma

Final Touch Gusto podporuje ovocnost, jemnost a intenzitu aromy červených vín

Complex SG přípravek obsahující arabskou gumu s taninem, pro harmonizaci a svěžejší aromatiku 

Araban tekutá arabská guma pro stabilizaci a plnost, použití v průběhu zrání, filtrovatelná

Araban Spray dry granulovaná arabská guma pro stabilizaci vín

Araban Super tekutá arabská guma pro stabilizaci a plnost vína 

V CMC tekutá karboxymetylcelulóza na stabilizaci vinného kamene

Meta V esterifikovaná kyselina metavinná pro stabilizaci vinného kamene 

V Antiox
stabilizátor před lahvováním s vyváženým složením, vysoká antioxidační schopnost, ochrana před 
mikrobiologickými změnami

Icon Gum tekutá arabská guma s výbornou filtrovatelností
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Enzymy Rapidase

Název Rapidase vznikl v roce 1922 v severní Francii. Od té 
doby dokázal svou užitečnost při zrychlení průmyslového 
procesu výroby vína. Rapidase byla první a dodnes 
nejuznávanější značka enzymů pro vinařský průmysl. 
Nabízíme tu nejlepší účinnost pro použití každé Rapidase 
- přípravek je vyvíjen a testován světově nejznámějšími 

ABOUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 

products. Its permanent innovation strategy 

allows the creation of solutions that provide an 

integrated answer for the ambitions and desires 

of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 

industry and dealing with the current changes 

that Oenobrands, supported by its world 

renowned parent companies (DSM Food 

Specialties and Anchor BioTechnologies) 

develops a range of oenological products 

including enzymes, yeasts, yeast-derived 

products and bacteria. With a highly qualified 

team, expert in many fields, Oenobrands 

strives to offer winemakers with novel and 

scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 

through a specialized distribution network its 

famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 

Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 

Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 

revolutionary new brand In-Line Ready and its 

latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties is a leading producer 

of value-added ingredient solutions for the 

international food and beverage industries, 

contributing in a major way to the success of the 

world’s favorite dairy, processed food, fruit juice, 

alcoholic beverage and functional food brands. 

DSM Food Specialties’ commitment to reliable 

and traceable products which meet today’s 

stringent safety and sustainability requirements 

is represented by its mark of excellence 

in nutrition: Quality for Life™. With 1,400 

employees active in 25 locations worldwide, 

DSM Food Specialties is a true global player. 

More information about DSM Food Specialties 

can be found at www.dsm-foodspecialties.com 

and www.qualityforlife.com.

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies is a division of Anchor 

Yeast which has been South Africa’s premier yeast 

company since 1923. Anchor Yeast has remained 

the leader in the supply of yeast, dough raising 

and fermentation technology to the consumer, 

bakery, wine and alcohol businesses in Southern 

Africa. The Company has a talented workforce  

of 400 people, state of-the-art production 

facilities and its own network of national 

distribution. Anchor Yeast has built its 

leadership position through a strong, competent 

Management team that has maintained 

market focused Business Units, an ongoing 

commitment to: building brands, application of 

technology and high levels of customer service. 

More information on www.anchor.co.za.

our mother companies
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RAPIDASE®

Rychlé a účinné enzymy
Použití                                       Účinek          

Kapalina (K) / 
/ Granulát (G)

Hlavní aktivita Sekundární aktivita

Dávkování Poznámky vinaře
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RAPIDASE® Expression Aroma
Extrakce aromatických prekurzorů 
bílých hroznů

Rozklad buněčných stěn dužiny a slupky G   1–3 g/100 kg Speciálně pro extrakci aroma

RAPIDASE® Extra Press Lisování hroznů Odbourávání pektinu a nerozpustného protopektinu K    1,5–2,5 ml/100 kg Lepší uvolnění šťávy, kratší lisování

RAPIDASE® Clear Odkalení hroznového moštu Odbourávání pektinu G/K  1–2,5 g/hl Vyčiření do 6 hodin na jiskru

RAPIDASE® Clear Extreme
Kompletní odkalení hroznového moštu 
v náročných podmínkách

Odbourávání hlavních a postranních řetězců pektinu už při 6 °C G/K   1–3 g/hl Rychlé vyčiření pokud je pod 10 °C

RAPIDASE® Flotation Flotace hroznového moštu Odbourávání rozpustného pektinu K  1–2 ml/hl Rychle bez oxidace, kompaktní kal

RAPIDASE® Extra Fruit
Extrakce aromatických prekurzorů v modrých 
hroznech

Rozklad buněčných stěn dužiny a slupky G     2–3 g/100 kg Extrakce ovoc. aroma ze slupky

RAPIDASE® Extra Color Extrakce barvy při maceraci modrých hroznů Rozklad buněčných stěn slupky G     2–3 g/100 kg Extrakce barvy a polyfenolů

RAPIDASE® Batonnage Uvolňování molekul přispívajících k chuti Rozklad buněčných stěn kvasinek G   2–2,5 g/hl Plnější víno, lepší rovnováha v těle

RAPIDASE® Revelation Aroma Uvolnění různých aromatických látek Hydrolýza glykosydových prekurzorů G    
2 g/100 kg na odstop. 
hrozny, nebo 1 g/hl 
po alkoh. fermentaci

Intenzivní uvolnění aroma

RAPIDASE® Filtration Zlepšení fi ltrovatelnosti vína Snížení viskozity vína K     3–6 ml/hl

Lepší a rychlejší fi ltrovatelnost, 
prodlužuje životnost fi ltrů, vhodné na 
botrytická vína a vína z poškozených 
hroznů

21 / OENOBOOK N°7

Peace of mind comes with DSM enzymes
Rapidase enzymes are made by DSM, one of the very few global market leaders in 

food enzymes. DSM enjoys the longest history in producing winemaking enzymes and 

commits to its reliability through its Quality for lifeTM program.

This commitment assures you that any DSM ingredient you buy is safe in terms of 

quality, reliability, reproducibility and traceability but also is manufactured in a safe and 

sustainable way. Any product specification, Material Safety Data Sheet, allergen and 

non-GMO, manufacturer certificates are available upon request.
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✔100 g
1 kg ✔ ✔G●

✔20 kg ✔✔L●

✔
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1 kg 

20 kg

G
G/L
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5 kg
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20 kg

L
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✔100 g 
1 kg ✔✔ ✔G●

✔100 g 
1 kg ✔✔ ✔G●

✔ ✔100 gG●

✔ ✔100 g ✔G●

✔5 kg ✔✔ ✔L●
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ústavy pro výzkum vína a ověřován ve vinařstvích na 
objemu produkce. Naši technologové a obchodní 
zástupci jsou vám k dispozici, aby vám poskytli výsledky 
testování, jakož i pomoc při vyhodnocování produktu ve 
vašich konkrétních podmínkách. 
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Kvasinky Fermivin 
pro bílá a růžová vína

PRODUKT

TYP VÍNA
Pro plná ovocná bílá 

vína typu Chardonnay
Pro intenzivní tropická 

bílá a růžová vína

Pro aromatická 
bílá a růžová vína 

s dlouhou perzistencí

Pro aromatická 
a svěží vína typu 
Sauvignon blanc

Pro minerální svěží 
aromatická vína

Pro intenzivně aromatická 
bílá a růžová vína

Ideální kvasinka 
pro Riesling

Pro aromatická bílá 
a růžová vína

Pro delikátní, lehká 
a aromatická bílá vína

Pro rychlou a úplnou 
fermentaci respektující 

typické rysy odrůdy hroznu 
a terroir

DRUH VÍNA B B / R B / R / Š B B / Š B / R B B / R B Č / B / R

VLASTNOSTI

Vysoká 
produkce 

polysacharidů  
a β-damascenone

Podporuje 
aromatickou výraznost 

a komplexnost

Uvolnění tiolů, esterů  
a zvětšení 
objemu

Významné 
uvolnění tiolů

Produkce 
etylesterů, tiolů 

a terpenů

Vysoká produkce 
etylových a acetátových esterů

Čistá a elegantní vína 
s čerstvým aroma

Vysoká produkce 
acetátových esterů vyšších 

alkoholů

Synteze etylesterů 
a mastných kyselin

Rychlá a úplná fermentace,  
vysoká konverze na etanol

CHUŤOVÉ TÓNY
Citrusy, akát, dobře 

vyvážené
Plné ovocné, citrus 
s tóny grapefruitu

Grapefruit, peckovice, 
tropické ovoce, objem

Zimosráz, angrešt, 
minerály 

Citrusy, broskev, meruňka, 
tropické ovoce, 

minerálnost
Velmi ovocné, candy, banán

Květinové, muškát, 
limetka, jablko, 

minerály
Bílé květy, růže, ananas Plné květinové, ovocné tóny

Typické pro odrůdu 
a terroir

DRUH KVASINKY
Saccharomyces 

cerevisiae 
var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus 

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus 

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus 

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

TOLERANCE  ALKOHOLU 
(%)

14 13,5 15,5 14,5 15 14 16 14 12 14,5

TEPLOTA (°C) 16–22 16–30 14–20 15–22 12–22 12–20 14–28 12–24 16–22 14–35

POŽADAVKY NA VÝŽIVU průměrné průměrné průměrné průměrné nízké vysoké nízké průměrné průměrné nízké

FERMENTAČNÍ KINETIKA pomalá střední rychlá standardní rychlá standardní rychlá standardní pomalá rychlá

PRODUKCE SO2 (mg/l) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 30 < 10 < 10 10 < 10

PRODUKCE GLYCEROLU 
(g/l)

5–7 5–7 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 4–6 6–7 6–8

PRODUKCE TĚKAVÝCH 
KYSELIN (g/l)

< 0,24 < 0,24 < 0,24 < 0,31 < 0,24 < 0,24 < 0,15 < 0,18 0,18 < 0,18

PRODUKCE 
ACETALDEHYDU (mg/l)

< 40 < 20 < 25 < 35 < 30 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

PRODUKCE H2S nízká nízká nízká průměrná nízká průměrná nízká nízká nízká nízká

PRODUKCE VINYLFENOLU POF++ - POF+ POF+ POF+ nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) POF++ POF+ POF++

AKTIVITA HCDC (%) 80 - 60 80 66 18 15 73 50 80

KILLER FAKTOR Killer Killer Killer Killer K2 Killer Killer K2 Killer Killer K2 Killer neutrální

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Kvasinky Fermivin

Vysvětlivky: B = Bílé, Č = Červené, R = Růžové, Š = Šumivé
aktivita HCDC = schopnost kvasinky realizovat chemickou reakci na stabilitu barvy pomocí hydroxycinnamyldekarboxylázy

PRODUKT

TYP VÍNA
Pro plná ovocná bílá vína 

typu Chardonnay

Pro aromatická bílá 
a růžová vína s dlouhou 

perzistencí

Pro aromatická a svěží 
bílá vína typu Sauvignon 

blanc

Pro minerální svěží 
aromatická vína

DRUH VÍNA B B / R / Š B B / Š

VLASTNOSTI
Vysoká produkce 

polysacharidů 
a β-damascenone

Uvolnění tiolů, esterů 
a zvětšení objemu

Významné 
uvolnění tiolů

Produkce 
etylesterů, tiolů 

a terpenů

CHUŤOVÉ TÓNY
Citrusy, akát, dobře 

vyvážené

Grapefruit, 
peckovice, 

tropické ovoce, objem

Zimosráz, 
angrešt, 
minerály 

Citrusy, broskev, 
meruňka, tropické ovoce, 

minerálnost

DRUH KVASINKY
Saccharomyces 

cerevisiae 
var. cerevisiae

 
Saccharomyces 

cerevisiae 
var. cerevisiae

 

TOLERANCE ALKOHOLU (%) 14 15,5 14,5 15

TEPLOTA (°C) 16–22 14–20 15–22 12–22

POŽADAVKY NA VÝŽIVU průměrné průměrné průměrné nízké

FERMENTAČNÍ KINETIKA pomalá rychlá standardní rychlá

PRODUKCE SO
2
 (mg/l) < 10 < 10 < 10 < 10

PRODUKCE GLYCEROLU (g/l) 5–7 5–7 6–8 5–7

PRODUKCE TĚKAVÝCH 
KYSELIN (g/l)

< 0,24 < 0,24 < 0,31 < 0,24

PRODUKCE ACETALDEHYDU 
(mg/l)

< 40 < 25 < 35 < 30

PRODUKCE H
2
S nízká nízká průměrná nízká

PRODUKCE VINYLFENOLU POF++ POF+ POF++ POF+

AKTIVITA HCDC (%) 80 60 80 66

KILLER FAKTOR Killer Killer Killer K2 Killer

pro bílá vína

Fermivin TS28 Fermivin JB3 Fermivin AR2 Fermivin 4F9

Pro intenzivně aromatická 
bílá a růžová vína

Ideální kvasinka 
pro Riesling

Pro aromatická bílá 
a růžová vína

Pro delikátní, lehká 
a aromatická bílá vína

Pro rychlou a úplnou fermen-
taci respektující typické rysy 

odrůdy hroznu a terroir

B / R B B / R B Č / B / R

Vysoká produkce 
etylových a acetátových 

esterů

Čistá a elegantní vína 
s čerstvým aroma

Vysoká produkce 
acetátových esterů vyšších 

alkoholů

Synteze etylesterů 
a mastných kyselin

Rychlá a úplná fermentace, 
vysoká konverze na etanol

Velmi ovocné, candy, banán
Květinové, muškát, 

limetka, jablko, 
minerály

Bílé květy, růže, ananas Plné květinové, ovocné tóny
Typické pro odrůdu 

a terroir

Saccharomyces cerevisiae 
var. cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae 
var. bayanus

Saccharomyces cerevisiae 
var. cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae 
var. cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae 
var. cerevisiae

14 16 14 12 14,5

12–20 14–28 12–24 16–22 14–35

vysoké nízké průměrné průměrné nízké

standardní rychlá standardní pomalá rychlá

< 30 < 10 < 10 10 < 10

4–6 5–7 4–6 6–7 6–8

< 0,24 < 0,15 < 0,18 0,18 < 0,18

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20

průměrná nízká nízká nízká nízká

nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) POF++ POF+ POF++

18 15 73 50 80

Killer K2 Killer Killer K2 Killer neutrální

AB OUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 
products. Its permanent innovation strategy 
allows the creation of solutions that provide an 
integrated answer for the ambitions and desires 
of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 
industry and dealing with the current changes 
that Oenobrands, supported by its world 
renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
strives to offer winemakers with novel and 
scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
contributing in a major way to the success of the 
worldʼs favorite dairy, processed food, fruit juice, 
alcoholic beverage and functional food brands. 
DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
stringent safety and sustainability requirements 
is represented by its mark of excellence 
in nutrition: Quality for Life™. W ith 1,400 
employees active in 25 locations worldwide, 
DSM Food Specialties  is a true global player. 
More information about DSM Food Specialties  
can be found at www.dsm-foodspecialties.com  
and www.qualityforlife.com .

Anchor BioTechnologies
Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
More information on www.anchor.co.za .

our mother companies
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Enologické přípravky

ABOUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 

products. Its permanent innovation strategy 

allows the creation of solutions that provide an 

integrated answer for the ambitions and desires 

of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 

industry and dealing with the current changes 

that Oenobrands, supported by its world 

renowned parent companies (DSM Food 

Specialties and Anchor BioTechnologies) 

develops a range of oenological products 

including enzymes, yeasts, yeast-derived 

products and bacteria. With a highly qualified 

team, expert in many fields, Oenobrands 

strives to offer winemakers with novel and 

scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 

through a specialized distribution network its 

famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 

Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 

Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 

revolutionary new brand In-Line Ready and its 

latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties is a leading producer 

of value-added ingredient solutions for the 

international food and beverage industries, 

contributing in a major way to the success of the 

world’s favorite dairy, processed food, fruit juice, 

alcoholic beverage and functional food brands. 

DSM Food Specialties’ commitment to reliable 

and traceable products which meet today’s 

stringent safety and sustainability requirements 

is represented by its mark of excellence 

in nutrition: Quality for Life™. With 1,400 

employees active in 25 locations worldwide, 

DSM Food Specialties is a true global player. 

More information about DSM Food Specialties 

can be found at www.dsm-foodspecialties.com 

and www.qualityforlife.com.

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies is a division of Anchor 

Yeast which has been South Africa’s premier yeast 

company since 1923. Anchor Yeast has remained 

the leader in the supply of yeast, dough raising 

and fermentation technology to the consumer, 

bakery, wine and alcohol businesses in Southern 

Africa. The Company has a talented workforce  

of 400 people, state of-the-art production 

facilities and its own network of national 

distribution. Anchor Yeast has built its 

leadership position through a strong, competent 

Management team that has maintained 

market focused Business Units, an ongoing 

commitment to: building brands, application of 

technology and high levels of customer service. 

More information on www.anchor.co.za.

our mother companies

Kvasinky Fermivin 
pro červená a růžová vína

PRODUKT

TYP VÍNA
Pro strukturovaná 

červená vína
Pro strukturovaná 

červená vína
Pro ovocná kořeněná 

červená vína
Pro červená vína 
určená ke zrání

Pro ovocná jemná 
červená a růžová 

vína

Pro ovocná jemná 
červená a růžová 

vína

Pro mladá ovocná 
červená vína

Multifunkční kvasinka 
pro bezpečnou 

fermentaci

Vhodné pro primární 
a sekundární 
fermentaci

Nejlepší fruktofilní
kvasinka pro restartování

zastavené fermentace

Fruktofilní kvasinka
pro restartování 

zastavené
fermentace

DRUH VÍNA Č Č Č Č Č / R Č / R Č Č / B / R B / Š Č / B / R / Š Č / B / R / Š

VLASTNOSTI
Zvyšování obsahu 

polyfenolů
Zvyšování obsahu 

polyfenolů
Vysoká produkce 

glycerolu

Vysoká extrakce 
polyfenolů, pomáhá 

stabilitě barvy

Vysoká adsorpce 
taninů snižující 
astringenci vína

Vysoká adsorpce 
taninů snižující 
astringenci vína

Kryofilní vysoká 
produkce fermentačních 

esterů

Bezpečná 
fermentace

Fruktofilní, 
vysoká tolerance 

na alkohol

Fruktofilní, 
vysoká tolerance 

na alkohol

Fruktofilní, 
vysoká tolerance 

na alkohol

CHUŤOVÉ TÓNY
Komplexní aroma ovo-
ce, čokolády, tabáku 

- harmonické

Tóny borůvek, 
ostružin a malin

Červené plody, švestka, 
květinové, kořeněné 

a jemné tělo

Červené a černé ovoce, 
jam, koření, plné tělo

Jemné taniny, 
harmonické červené 

ovoce

Jemné taniny, 
harmonické červené 

ovoce

Velmi ovocné  
(drobné červené ovoce, 

peckoviny) svěžest

Typické pro odrůdu 
a terroir

Klasická 
šumivá vína

Nepřispívá 
k aroma

Nepřispívá 
k aroma

DRUH KVASINKY
Saccharomyces 

cerevisiae 
var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus

Saccharomyces 
cerevisiae 

var. bayanus

TOLERANCE  ALKOHOLU 
(%)

15,5 15,5 15 15,5 15,5 15,5 15 16 16 18 18

TEPLOTA (°C) 22–30 12–24 20–30 18–32 20–30 20–30 10–28 13–30 14–28 15–30 15–30

POŽADAVKY NA VÝŽIVU vysoké průměrné nízké nízké průměrné průměrné vysoké nízké nízké průměrné průměrné

FERMENTAČNÍ KINETIKA rychlá standardní standardní rychlá rychlá rychlá standardní rychlá rychlá rychlá standardní

PRODUKCE SO2 (mg/l) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 10

PRODUKCE GLYCEROLU 
(g/l)

5–7 6–8 8–10 7–8 7–9 7–9 5–7 5–7 5–7 5–7 5–7

PRODUKCE TĚKAVÝCH 
KYSELIN (g/l)

< 0,24 < 0,24 < 0,24 < 0,18 < 0,24 < 0,24 < 0,31 < 0,18 0,18 < 0,37 0,37

PRODUKCE 
ACETALDEHYDU (mg/l)

< 30 < 20 < 25 < 20 < 20 < 20 < 30 < 20 < 20 60 60

PRODUKCE H2S průměrná nízká nízká nízká nízká nízká průměrná nízká nízká průměrná průměrná

PRODUKCE VINYLFENOLU POF+ nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) POF++ nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) nezjistitelné (POF-) POF+ POF+

AKTIVITA HCDC (%) 65 100 20 80 15 15 20 15 15 53 53

KILLER FAKTOR neutrální neutrální neutrální neutrální neutrální neutrální neutrální Killer Killer neutrální neutrální

PDM LS2
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ABOUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 

products. Its permanent innovation strategy 

allows the creation of solutions that provide an 

integrated answer for the ambitions and desires 

of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 

industry and dealing with the current changes 

that Oenobrands, supported by its world 

renowned parent companies (DSM Food 

Specialties and Anchor BioTechnologies) 

develops a range of oenological products 

including enzymes, yeasts, yeast-derived 

products and bacteria. With a highly qualified 

team, expert in many fields, Oenobrands 

strives to offer winemakers with novel and 

scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 

through a specialized distribution network its 

famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 

Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 

Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 

revolutionary new brand In-Line Ready and its 

latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties is a leading producer 

of value-added ingredient solutions for the 

international food and beverage industries, 

contributing in a major way to the success of the 

world’s favorite dairy, processed food, fruit juice, 

alcoholic beverage and functional food brands. 

DSM Food Specialties’ commitment to reliable 

and traceable products which meet today’s 

stringent safety and sustainability requirements 

is represented by its mark of excellence 

in nutrition: Quality for Life™. With 1,400 

employees active in 25 locations worldwide, 

DSM Food Specialties is a true global player. 

More information about DSM Food Specialties 

can be found at www.dsm-foodspecialties.com 

and www.qualityforlife.com.

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies is a division of Anchor 

Yeast which has been South Africa’s premier yeast 

company since 1923. Anchor Yeast has remained 

the leader in the supply of yeast, dough raising 

and fermentation technology to the consumer, 

bakery, wine and alcohol businesses in Southern 

Africa. The Company has a talented workforce  

of 400 people, state of-the-art production 

facilities and its own network of national 

distribution. Anchor Yeast has built its 

leadership position through a strong, competent 

Management team that has maintained 

market focused Business Units, an ongoing 

commitment to: building brands, application of 

technology and high levels of customer service. 

More information on www.anchor.co.za.

our mother companies

Kvasinky Anchor 
pro bílá a růžová vína

ABOUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 

products. Its permanent innovation strategy 

allows the creation of solutions that provide an 

integrated answer for the ambitions and desires 

of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 

industry and dealing with the current changes 

that Oenobrands, supported by its world 

renowned parent companies (DSM Food 

Specialties and Anchor BioTechnologies) 

develops a range of oenological products 

including enzymes, yeasts, yeast-derived 

products and bacteria. With a highly qualified 

team, expert in many fields, Oenobrands 

strives to offer winemakers with novel and 

scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 

through a specialized distribution network its 

famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 

Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 

Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 

revolutionary new brand In-Line Ready and its 

latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties is a leading producer 

of value-added ingredient solutions for the 

international food and beverage industries, 

contributing in a major way to the success of the 

world’s favorite dairy, processed food, fruit juice, 

alcoholic beverage and functional food brands. 

DSM Food Specialties’ commitment to reliable 

and traceable products which meet today’s 

stringent safety and sustainability requirements 

is represented by its mark of excellence 

in nutrition: Quality for Life™. With 1,400 

employees active in 25 locations worldwide, 

DSM Food Specialties is a true global player. 

More information about DSM Food Specialties 

can be found at www.dsm-foodspecialties.com 

and www.qualityforlife.com.

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies is a division of Anchor 

Yeast which has been South Africa’s premier yeast 

company since 1923. Anchor Yeast has remained 

the leader in the supply of yeast, dough raising 

and fermentation technology to the consumer, 

bakery, wine and alcohol businesses in Southern 

Africa. The Company has a talented workforce  

of 400 people, state of-the-art production 

facilities and its own network of national 

distribution. Anchor Yeast has built its 

leadership position through a strong, competent 

Management team that has maintained 

market focused Business Units, an ongoing 

commitment to: building brands, application of 

technology and high levels of customer service. 

More information on www.anchor.co.za.

our mother companies
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Kvasinky Anchor

STYL VÍNA Prémiová bílá vína Ikonická, svěží a ovocná bílá vína Vytváří velké množství esterů Uvolňuje a přeměňuje tioly

VLASTNOSTI - peckovité ovoce (broskev, 
meruňka), tioly, květiny, liči

 
v sudu, citlivé na změny teploty

Chenin a Viognier

 
a květinových esterů a tiolů

    (marakuja, angrešt a grapefruit) 
- dodávají na komplexnosti

 
a vyzrálý styl)

tolerance

dosažení optimálních  
aromatických profilů

    - maracuja

Colombard a Verdelho

optimálních aromatických profilů

TYP Mezidruhový hybrid Mezidruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek

PŮVOD IWBT AWRI AWRI AWRI

KONVERZE 0,56–0,61 0,56–0,61 0,58–0,63 0,58–0,63

TOLERANCE CHLADU 18 °C 15 °C 12 °C 12 °C

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 18–20 °C 17–20 °C 13–16 °C 13–16 °C

OSMOTOLERANCE 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx

ALKOHOLOVÁ 
TOLERANCE

15,50% 15,50% 15,50% 15,50%

VYUŽITÍ FRUKTÓZY dobré dobré dobré dobré

PĚNĚNÍ ne ne ne nízké

GLYCEROL 9–10 g/l 8–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l

VA < 0,4 g/l < 0,4 g/l < 0,5 g/l < 0,5 g/l

SO
2

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký

KOMPATIBILITA S MLF velmi dobrá není k dispozici není k dispozici

NÁROK NA N průměrný průměrný průměrný až nízký průměrný

NÁROK NA 
VITAMINY

vysoký vysoký nízký nízký

KILLER pozitivní pozitivní a senzitivní pozitivní a senzitivní

POF (HCDC %) 80 < 20 < 20

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 20 g/hl 20 g/hl

pro bílá vína

Exotics MOSAIC Anchor Alchemy I Anchor Alchemy IIExotics NOVELLO

that Oenobrands, supported by its world 
renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
strives to offer winemakers with novel and 
scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
contributing in a major way to the success of the 
worldʼs favorite dairy, processed food, fruit juice, 
alcoholic beverage and functional food brands. 
DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
stringent safety and sustainability requirements 
is represented by its mark of excellence 
in nutrition: Quality for 
employees active in 25 locations worldwide, 
DSM Food Specialties  is a true global player. 
More information about 
can be found at www.dsm-foodspecialties.com
and www.qualityforlife.com

Anchor BioTechnologies
Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
More information on www.anchor.co.za .

our mother companies
AB OUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 
products. Its permanent innovation strategy 
allows the creation of solutions that provide an 
integrated answer for the ambitions and desires 
of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 
industry and dealing with the current changes 
that Oenobrands, supported by its world 
renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
strives to offer winemakers with novel and 
scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
contributing in a major way to the success of the 
worldʼs favorite dairy, processed food, fruit juice, 
alcoholic beverage and functional food brands. 
DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
stringent safety and sustainability requirements 
is represented by its mark of excellence 
in nutrition: Quality for Life™. W ith 1,400 
employees active in 25 locations worldwide, 
DSM Food Specialties  is a true global player. 
More information about DSM Food Specialties  
can be found at www.dsm-foodspecialties.com  
and www.qualityforlife.com .

Anchor BioTechnologies
Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
More information on www.anchor.co.za .

our mother companies

Komplexní a aromatická bílá vína 
kvasící v sudech

Svěží ovocná bílá a růžová vína Uvolňuje a přeměňuje estery Vytváří aromatická bílá vína

Chardonnay

ananas, papája a citrusy

Chardonay) - spolehlivé kvašení

 
ke kvašení potřebuje vyšší teplotu

a přeměňuje tioly, terpeny, květinové  
a muškátové tóny

aromatický profil

 
a malinové aroma) ze všech odrůd  
s červenými hrozny

tiolů, s intenzivním aromatem

 
- Sauvignon blanc, Chenin  
a Colombard

 
- řiďte se pokyny, jak minima- 
lizovat tvorbu těkavých kyselin na zadní 
straně specifikačního listu VIN7

•
ovocný salát), pikantní citrus a těkavé 
tioly

zdůrazňuje všechny ostatní bílé variety

bílá vína

Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Izolované v přírodě Vnitrodruhový hybrid

IWBT IWBT ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij

0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63

12 °C 10 °C 13 °C 11 °C

13–16 °C 12–16 °C 13–16 °C 12–16 °C

25 °Bx 27 °Bx 24 °Bx 26 °Bx

15,50% 17,00% 14,50% 16,00%

velmi dobré dobré dobré průměrné

ne ne střední ne

9–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l

< 0,4 g/l < 0,3 g/l 0,4–1,8 g/l < 0,3 g/l

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký není velmi nízký

dobrá není k dispozici není k dispozici dobrá

nízký nízký komplexní živina nízký

velmi nízký velmi nízký průměrný nízký

pozitivní pozitivní senzitivní pozitivní

13 12 18 25

20 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/l

VIN 2000 VIN 13 VIN 7 NT 116 (Bílé)
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Kvasinky Anchor

STYL VÍNA Prémiová bílá vína Ikonická, svěží a ovocná bílá vína Vytváří velké množství esterů Uvolňuje a přeměňuje tioly

VLASTNOSTI - peckovité ovoce (broskev, 
meruňka), tioly, květiny, liči

 
v sudu, citlivé na změny teploty

Chenin a Viognier

 
a květinových esterů a tiolů

    (marakuja, angrešt a grapefruit) 
- dodávají na komplexnosti

 
a vyzrálý styl)

tolerance

dosažení optimálních  
aromatických profilů

    - maracuja

Colombard a Verdelho

optimálních aromatických profilů

TYP Mezidruhový hybrid Mezidruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek

PŮVOD IWBT AWRI AWRI AWRI

KONVERZE 0,56–0,61 0,56–0,61 0,58–0,63 0,58–0,63

TOLERANCE CHLADU 18 °C 15 °C 12 °C 12 °C

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 18–20 °C 17–20 °C 13–16 °C 13–16 °C

OSMOTOLERANCE 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx

ALKOHOLOVÁ 
TOLERANCE

15,50% 15,50% 15,50% 15,50%

VYUŽITÍ FRUKTÓZY dobré dobré dobré dobré

PĚNĚNÍ ne ne ne nízké

GLYCEROL 9–10 g/l 8–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l

VA < 0,4 g/l < 0,4 g/l < 0,5 g/l < 0,5 g/l

SO
2

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký

KOMPATIBILITA S MLF velmi dobrá není k dispozici není k dispozici

NÁROK NA N průměrný průměrný průměrný až nízký průměrný

NÁROK NA 
VITAMINY

vysoký vysoký nízký nízký

KILLER pozitivní pozitivní a senzitivní pozitivní a senzitivní

POF (HCDC %) 80 < 20 < 20

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 20 g/hl 20 g/hl

pro bílá vína

Exotics MOSAIC Anchor Alchemy I Anchor Alchemy IIExotics NOVELLO

that Oenobrands, supported by its world 
renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
strives to offer winemakers with novel and 
scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
contributing in a major way to the success of the 
worldʼs favorite dairy, processed food, fruit juice, 
alcoholic beverage and functional food brands. 
DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
stringent safety and sustainability requirements 
is represented by its mark of excellence 
in nutrition: Quality for 
employees active in 25 locations worldwide, 
DSM Food Specialties  is a true global player. 
More information about 
can be found at www.dsm-foodspecialties.com
and www.qualityforlife.com

Anchor BioTechnologies
Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
More information on www.anchor.co.za .

our mother companies
AB OUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 
products. Its permanent innovation strategy 
allows the creation of solutions that provide an 
integrated answer for the ambitions and desires 
of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 
industry and dealing with the current changes 
that Oenobrands, supported by its world 
renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
strives to offer winemakers with novel and 
scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
contributing in a major way to the success of the 
worldʼs favorite dairy, processed food, fruit juice, 
alcoholic beverage and functional food brands. 
DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
stringent safety and sustainability requirements 
is represented by its mark of excellence 
in nutrition: Quality for Life™. W ith 1,400 
employees active in 25 locations worldwide, 
DSM Food Specialties  is a true global player. 
More information about DSM Food Specialties  
can be found at www.dsm-foodspecialties.com  
and www.qualityforlife.com .

Anchor BioTechnologies
Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
More information on www.anchor.co.za .

our mother companies

Komplexní a aromatická bílá vína 
kvasící v sudech

Svěží ovocná bílá a růžová vína Uvolňuje a přeměňuje estery Vytváří aromatická bílá vína

Chardonnay

ananas, papája a citrusy

Chardonay) - spolehlivé kvašení

 
ke kvašení potřebuje vyšší teplotu

a přeměňuje tioly, terpeny, květinové  
a muškátové tóny

aromatický profil

 
a malinové aroma) ze všech odrůd  
s červenými hrozny

tiolů, s intenzivním aromatem

 
- Sauvignon blanc, Chenin  
a Colombard

 
- řiďte se pokyny, jak minima- 
lizovat tvorbu těkavých kyselin na zadní 
straně specifikačního listu VIN7

•
ovocný salát), pikantní citrus a těkavé 
tioly

zdůrazňuje všechny ostatní bílé variety

bílá vína

Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Izolované v přírodě Vnitrodruhový hybrid

IWBT IWBT ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij

0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63

12 °C 10 °C 13 °C 11 °C

13–16 °C 12–16 °C 13–16 °C 12–16 °C

25 °Bx 27 °Bx 24 °Bx 26 °Bx

15,50% 17,00% 14,50% 16,00%

velmi dobré dobré dobré průměrné

ne ne střední ne

9–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l

< 0,4 g/l < 0,3 g/l 0,4–1,8 g/l < 0,3 g/l

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký není velmi nízký

dobrá není k dispozici není k dispozici dobrá

nízký nízký komplexní živina nízký

velmi nízký velmi nízký průměrný nízký

pozitivní pozitivní senzitivní pozitivní

13 12 18 25

20 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/l

VIN 2000 VIN 13 VIN 7 NT 116 (Bílé)

PRODUKT Prémiová bílá vína
Ikonická, svěží a ovocná 

bílá vína
Vytváří velké množství esterů Uvolňuje a přeměňuje tioly

Komplexní a aromatická bílá vína 
kvasící v sudech

Svěží ovocná bílá a růžová vína Uvolňuje a přeměňuje estery Vytváří aromatická bílá vína

TYP VÍNA

• Vytváří exotickou ovoc-
nost - peckovité ovoce 
(broskev, meruňka), tioly, 
květiny, liči

• Hodí se pro kvašení  
v sudu, citlivé na změny 
teploty

• Příjemný pocit v ústech
• Hodí se pro Chardonnay, 

Chenin a Viognier
• Fruktofilní

• Snižuje intenzitu taninů
• Zvyšuje jemnost
• Zvýšená produkce 

ovocných a květinových 
esterů a tiolů

• Ovocné a květinové estery
• V menším rozsahu tioly  

(marakuja, angrešt  
a grapefruit) - dodávají  
na komplexnosti

• Chenin a Chardonnay 
(bohatý a vyzrálý styl)

• Velmi vysoká alkoholová 
tolerance

• Studené kvašení
• Komplexní bílá vína
• Vědecky vytvořeno pro 

dosažení optimálních  
aromatických profilů

• Uvolňuje a přeměňuje tioly  
- maracuja

• Pro Sauvignon blanc NZ stylu
• Všechny tiolové odrůdy 

Chenin, Colombard a Verdelho
• Vysoká alkoholová tolerance
• Studené kvašení
• Vědecky vytvořeno pro 

dosažení optimálních  
aromatických profilů

• Květinové a citrusové - Viognier
• Tropické a citrusové tóny  

- Chardonnay
• Bohatý Chenin zralého stylu  

- ananas, papája a citrusy
• Velice fruktofilní (hodí se pro  

Chardonnay) - spolehlivé kvašení
• Velmi nízká potřeba vitaminů
• Dobrý pocit v ústech, ke kvašení 

potřebuje vyšší teplotu
• Hodí se pro fermentaci v sudu

• Produkuje hodně esterů, uvolňuje 
a přeměňuje tioly, terpeny,  
květinové a muškátové tóny

• Žádné prchavé fenoly, velice čistý 
aromatický profil

• Extrémní alkoholová tolerance
• Toleruje velký chlad
• Velice rychlé kvašení
• Velmi nízká potřeba vitaminů
• Růžová vína (jahodové a malinové 

aroma) ze všech odrůd s čer-
venými hrozny

• Nejefektivnější kvasinky pro uvol-
nění tiolů, s intenzivním aromatem

• Grapefruit, marakuja a angrešt
• Toleruje chlad
• Všechny tiolové odrůdy  

- Sauvignon blanc, Chenin  
a Colombard

• Produkuje těkavé kyseliny  
- řiďte se pokyny, jak minima- 
lizovat tvorbu těkavých kyselin na 
zadní straně specifikačního listu 
VIN7

• Produkuje acetátové estery  
(tropický ovocný salát), pikantní 
citrus a těkavé tioly

• Toleruje chlad
• Přidává aromata neutrálním  

varietám a zdůrazňuje všechny 
ostatní bílé variety

• Hodí se pro brzo distribuovaná 
(mladá) bílá vína

DRUH VÍNA Mezidruhový hybrid Mezidruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Izolované v přírodě Vnitrodruhový hybrid

VLASTNOSTI IWBT AWRI AWRI AWRI IWBT IWBT ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij

CHUŤOVÉ TÓNY 0,56–0,61 0,56–0,61 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63 0,58–0,63

DRUH KVASINKY 18 °C 15 °C 12 °C 12 °C 12 °C 10 °C 13 °C 11 °C

TOLERANCE  ALKOHOLU (%) 18–20 °C 17–20 °C 13–16 °C 13–16 °C 13–16 °C 12–16 °C 13–16 °C 12–16 °C

TEPLOTA (°C) 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx 25 °Bx 27 °Bx 24 °Bx 26 °Bx

POŽADAVKY NA VÝŽIVU 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50 % 17,00 % 14,50 % 16,00 %

FERMENTAČNÍ KINETIKA dobré dobré dobré dobré velmi dobré dobré dobré průměrné

PRODUKCE SO2 (mg/l) ne ne ne nízké ne ne střední ne

PRODUKCE GLYCEROLU 
(g/l)

9–10 g/l 8–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l 9–10 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l 5–7 g/l

PRODUKCE TĚKAVÝCH 
KYSELIN (g/l)

< 0,4 g/l < 0,4 g/l < 0,5 g/l < 0,5 g/l < 0,4 g/l < 0,3 g/l 0,4–1,8 g/l < 0,3 g/l

PRODUKCE 
ACETALDEHYDU (mg/l)

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký není velmi nízký

PRODUKCE H2S velmi dobrá - není k dispozici není k dispozici dobrá není k dispozici není k dispozici dobrá

PRODUKCE VINYLFENOLU průměrný průměrný průměrný až nízký průměrný nízký nízký komplexní živina nízký

AKTIVITA HCDC (%) vysoký vysoký nízký nízký velmi nízký velmi nízký průměrný nízký

KILLER FAKTOR pozitivní - pozitivní a senzitivní pozitivní a senzitivní pozitivní pozitivní senzitivní pozitivní

POF (HCDC %) 80 - < 20 < 20 13 12 18 25

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/hl 20 g/l
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Enologické přípravky Enologické přípravky

Kvasinky Anchor 
pro červená a růžová vína

STYL VÍNA Prémiová červená vína
Jemná, plně tělnatá, 

aromatická vína
Výroba strukturovaných 

červených vín
Ovocná, lehká vína, styl brzo 

uváděných (mladých) vín
Červená vína stylu Bordeaux Tradiční červená vína Všechna červená vína Všechna červená a růžová vína

VLASTNOSTI

• Intenzivní aromata pro kom-
plexní vína - červené a černé 
plody, kakao, květiny (fialky)

• Částečně spotřebovává 
kyselinu jablečnou, pomáhá 
malolaktické fermentaci

• Čím vyšší obsah alkoholu, 
tím větší možnost snížit 
obsah alkoholu a vyproduko-
vat glycerol

• Vykazuje pektolytickou aktivi-
tu, přispívá k čiření vína

• Hodí se pro kvašení v sudu, 
citlivé na změny teploty

• Hodí se pro většinu čer-
vených odrůd

• Fruktofilní

• Snižuje svíravost, suchost 
a hořkost

• Zvyšuje plnost v ústech  
a celkovou kvalitu

• Aroma červeného  
a černého ovoce a koření

• Snižuje trávovité, rostlinné  
a bazalkové tóny

• Fruktofilní
• Stimuluje MLF
• Velmi vysoká alkoholová  

tolerance
• Aromata ostružin, černého  

rybízu, tabáku a sušených 
švestek v Pinot noir

• Červené plody v Merlot
• Červené plody a čerstvá 

máta – Cabernet Sauvignon

• Zdůrazňuje jahodová, mali-
nová, třešňová, ostružinová, 
černorybízová a kořeněná 
aromata v červených vínech

• Květinová aromata v Merlot
• Červené plody a čokoláda  

v Pinot noir 
• Tolerance vůči chladu, hodí se 

k louhování za studena, stu-
dené maceraci před kvašením

• Hodí se pro vína zrající ve 
dřevě i v nerezových tancích

• Hodí se k maskování zelených 
charakterů

• Dobrý producent glycerolu, 
který zjemňuje taniny, dobrý 
pocit v ústech

• Tolerance vůči chladu, hodí se  
k louhování za studena, studené 
maceraci před kvašením

• Ostružina a černý rybíz v Cabernet 
Sauvignon a Shiraz

• Červené plody v Merlot

• Vína s jasnou taninovou strukturou, 
vhodná k archivaci

• Ostružina a černý rybíz  
v Cabernet Sauvignon a Shiraz

• Vysoká alkoholová tolerance
• Fruktofilní
• Pro vína, kde je opožděná MLF 

žádoucí pro oxidaci
• Pod tlakem může produkovat SO

2
, 

což může ovlivnit MLF

• Komplexní červená vína se struk-
turovaným ovocným aroma

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Aroma růže, květů, ovoce  

a malin
• Snížení metoxypyrazinů,  

které redukují zelený charakter

• Červená vína s intenzivním aroma 
červeného bobulového ovoce

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Intenzivní a stabilní aroma  

červeného ovoce, třešně, maliny, 
rybíz a granátové jablko

• Snížení metoxypyrazinů, které 
redukují zelený charakter

TYP Mezidruhový hybrid Mezidruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek

PŮVOD IWBT AWRI ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij AWRI AWRI

KONVERZE 0,56–0,61 0,56–0,61 0,57–0,62 0,57–0,62 0,58–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62

TOLERANCE CHLADU 18 °C 18 °C 18 °C 13 °C 11 °C 20 °C 16 °C 16 °C

MACERACE ZA STUDENA ne - ne ano ano ne ne ne

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 18–28 °C 18–28 °C 20–28 °C 14–28 °C 13–28 °C 24–28 °C 16-28 °C 16-28 °C

OSMOTOLERANCE 25 °Bx 25 °Bx 26 °Bx 26,5 °Bx 26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx

ALKOHOLOVÁ TOLERANCE 15,5 % 15,5 % 16,0 % 16,50 % 16,O0 % 16,0 % 15,5 % 15,5 %

VYUŽITÍ FRUKTÓZY velmi dobré dobré velmi dobré průměrné průměrné velmi dobré dobré dobré

PĚNĚNÍ ne ne ne průměrné až vysoké ne ne ne ne

GLYCEROL 9–13 g/l 8–10 g/l 9–12 g/l 11–13 g/l 9–12 g/l 9–11 g/l 8–11 g/l 8–11 g/l

VA < 0,4 g/l < 0,4 g/l < 0,3 g/l < 0,3 g/l < 0,3 g/l < 0,4 g/l < 0,5 < 0,5

SO2 žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký nízký velmi nízký průměrný až vysoký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký

KOMPATIBILITA S MLF velmi dobrá dobrá velmi dobrá dobrá dobrá průměrná až špatná dobrá dobrá

NÁROK NA N průměrný průměrný vysoký vysoký nízký průměrný průměrný průměrný

NÁROK NA VITAMINY vysoký nízký vysoký vysoký nízký vysoký neuveden neuveden

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl 20 g/hl 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl

Enologické přípravky Enologické přípravky

3130

Kvasinky Anchor

STYL VÍNA Prémiová červená vína
bílá vína

Výroba strukturovaných 
červených vín

Ovocná, lehká vína, styl brzo 
uváděných (mladých) vín

VLASTNOSTI
• Intenzivní aromata pro kom-

plexní vína - červené a černé 
plody, kakao, květiny (fialky)

• Částečně spotřebovává 
kyselinu jablečnou, pomáhá 
malolaktické fermentaci

• Čím vyšší obsah alkoholu, 
tím větší možnost snížit ob-
sah alkoholu a vyprodukovat 
glycerol

• Vykazuje pektolytickou 
aktivitu, přispívá k čiření vína

• Hodí se pro kvašení v sudu, 
citlivé na změny teploty

• Hodí se pro většinu čer-
vených odrůd

• Fruktofilní

• Stimuluje MLF
• Velmi vysoká alkoholová  

tolerance
• Aromata ostružin, černého  

rybízu, tabáku a sušených 
švestek v Pinot noir

• Červené plody v Merlot
• Červené plody a čerstvá 

máta – Cabernet Sauvignon

Zdůrazňuje jahodová, mali-
nová, třešňová, ostružinová, 
černorybízová a kořeněná 
aromata v červených vínech

• Květinová aromata v Merlot
• Červené plody a čokoláda  

v Pinot noir 
• Tolerance vůči chladu, hodí 

se k louhování za studena, 
studené maceraci před 
kvašením

• Hodí se pro vína zrající ve 
dřevě i v nerezových tancích

• Hodí se k maskování zelených 
charakterů

• Dobrý producent glycerolu, 
který zjemňuje taniny, dobrý 
pocit v ústech

TYP Mezidruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid

PŮVOD IWBT ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij

KONVERZE 0,56–0,61 0,57–0,62 0,57–0,62

TOLERANCE CHLADU 18 °C 18 °C 13 °C

MACERACE ZA 
STUDENA

Ne Ne Ano

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 18–28 °C 20–28 °C 14–28 °C

OSMOTOLERANCE 25 °Bx 26 °Bx 26,5 °Bx

ALKOHOLOVÁ 
TOLERANCE

15,5 % 16,0 % 16,5 %

VYUŽITÍ FRUKTÓZY velmi dobré velmi dobré průměrné

PĚNĚNÍ ne ne průměrné až vysoké

GLYCEROL 9–13 g/l 9–12 g/l 11–13 g/l

VA < 0,4 g/l < 0,3 g/l < 0,3 g/l

SO
2

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký nízký

KOMPATIBILITA S MLF velmi dobrá velmi dobrá dobrá

NÁROK NA N průměrný vysoký vysoký

NÁROK NA VITAMINY vysoký vysoký vysoký

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl

pro červená vína

Exotics MOSAIC NT 202Exotics NOVELLO

Červená vína stylu Bordeaux Tradiční červená vína Všechna červená vína Všechna červená a růžová vína

Tolerance ůči chladu, hodí se  
k louhování za studena, studené 
maceraci před kvašením

• Ostružina a černý rybíz v Cabernet 
Sauvignon a Shiraz

• Červené plody v Merlot

• Vína s jasnou taninovou strukturou, 
vhodná k archivaci

• Ostružina a černý rybíz  
v Cabernet Sauvignon a Shiraz

• Vysoká alkoholová tolerance
• Fruktofilní
• Pro vína, kde je opožděná MLF 

žádoucí pro oxidaci
• Pod tlakem může produkovat SO

2
, 

což může ovlivnit MLF

-
turovaným ovocným aroma

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Aroma růže, květů, ovoce a malin
• Snížení metoxypyrazinů,  

které redukují zelený charakter

• Červená vína s intenzivním aroma 
červeného bobulového ovoce

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Intenzivní a stabilní aroma čer-

veného ovoce, třešně, maliny, rybíz 
a granátové jablko

• Snížení metoxypyrazinů, které 
redukují zelený charakter

Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek

ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij AWRI AWRI

0,58–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62

11 °C 20 °C 16 °C 16 °C

Ano Ne Ne Ne

13–28 °C 24–28 °C 16-28 °C 16-28 °C

26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx

16,O % 16,0 % 15,5 % 15,5 %

průměrné velmi dobré dobré dobré

ne ne ne ne

9–12 g/l 9–11 g/l 8–11 g/l 8–11 g/l

< 0,3 g/l < 0,4 g/l < 0,5 < 0,5

velmi nízký průměrný až vysoký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký

dobrá průměrná až špatná dobrá dobrá

nízký průměrný průměrný průměrný

nízký vysoký neuveden neuveden

20 g/hl 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl
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our mother companies
NT 116 (Červené) NT 112

ANCHOR 
ALCHEMY III

ANCHOR 
ALCHEMY IV

ovocných a květinových 
esterů a tiolů

Ikonická, svěží a ovocná 

Mezidruhový hybrid

AWRI

0,56–0,61

18 °C

18–28 °C

25 °Bx

15,5 %

dobré

ne

8–10 g/l

< 0,4 g/l

žádný až velmi nízký

30 g/hl

nízký

průměrný

30 g/hl

Enologické přípravky Enologické přípravky

3130

Kvasinky Anchor

STYL VÍNA Prémiová červená vína
bílá vína

Výroba strukturovaných 
červených vín

Ovocná, lehká vína, styl brzo 
uváděných (mladých) vín

VLASTNOSTI
• Intenzivní aromata pro kom-

plexní vína - červené a černé 
plody, kakao, květiny (fialky)

• Částečně spotřebovává 
kyselinu jablečnou, pomáhá 
malolaktické fermentaci

• Čím vyšší obsah alkoholu, 
tím větší možnost snížit ob-
sah alkoholu a vyprodukovat 
glycerol

• Vykazuje pektolytickou 
aktivitu, přispívá k čiření vína

• Hodí se pro kvašení v sudu, 
citlivé na změny teploty

• Hodí se pro většinu čer-
vených odrůd

• Fruktofilní

• Stimuluje MLF
• Velmi vysoká alkoholová  

tolerance
• Aromata ostružin, černého  

rybízu, tabáku a sušených 
švestek v Pinot noir

• Červené plody v Merlot
• Červené plody a čerstvá 

máta – Cabernet Sauvignon

Zdůrazňuje jahodová, mali-
nová, třešňová, ostružinová, 
černorybízová a kořeněná 
aromata v červených vínech

• Květinová aromata v Merlot
• Červené plody a čokoláda  

v Pinot noir 
• Tolerance vůči chladu, hodí 

se k louhování za studena, 
studené maceraci před 
kvašením

• Hodí se pro vína zrající ve 
dřevě i v nerezových tancích

• Hodí se k maskování zelených 
charakterů

• Dobrý producent glycerolu, 
který zjemňuje taniny, dobrý 
pocit v ústech

TYP Mezidruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid

PŮVOD IWBT ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij

KONVERZE 0,56–0,61 0,57–0,62 0,57–0,62

TOLERANCE CHLADU 18 °C 18 °C 13 °C

MACERACE ZA 
STUDENA

Ne Ne Ano

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA 18–28 °C 20–28 °C 14–28 °C

OSMOTOLERANCE 25 °Bx 26 °Bx 26,5 °Bx

ALKOHOLOVÁ 
TOLERANCE

15,5 % 16,0 % 16,5 %

VYUŽITÍ FRUKTÓZY velmi dobré velmi dobré průměrné

PĚNĚNÍ ne ne průměrné až vysoké

GLYCEROL 9–13 g/l 9–12 g/l 11–13 g/l

VA < 0,4 g/l < 0,3 g/l < 0,3 g/l

SO
2

žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký nízký

KOMPATIBILITA S MLF velmi dobrá velmi dobrá dobrá

NÁROK NA N průměrný vysoký vysoký

NÁROK NA VITAMINY vysoký vysoký vysoký

DÁVKOVÁNÍ 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl

pro červená vína

Exotics MOSAIC NT 202Exotics NOVELLO

Červená vína stylu Bordeaux Tradiční červená vína Všechna červená vína Všechna červená a růžová vína

Tolerance ůči chladu, hodí se  
k louhování za studena, studené 
maceraci před kvašením

• Ostružina a černý rybíz v Cabernet 
Sauvignon a Shiraz

• Červené plody v Merlot

• Vína s jasnou taninovou strukturou, 
vhodná k archivaci

• Ostružina a černý rybíz  
v Cabernet Sauvignon a Shiraz

• Vysoká alkoholová tolerance
• Fruktofilní
• Pro vína, kde je opožděná MLF 

žádoucí pro oxidaci
• Pod tlakem může produkovat SO

2
, 

což může ovlivnit MLF

-
turovaným ovocným aroma

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Aroma růže, květů, ovoce a malin
• Snížení metoxypyrazinů,  

které redukují zelený charakter

• Červená vína s intenzivním aroma 
červeného bobulového ovoce

• Produkuje stabilní ovocné estery
• Intenzivní a stabilní aroma čer-

veného ovoce, třešně, maliny, rybíz 
a granátové jablko

• Snížení metoxypyrazinů, které 
redukují zelený charakter

Vnitrodruhový hybrid Vnitrodruhový hybrid Směs kvasinek Směs kvasinek

ARC Infruitec - Nietvoorbij ARC Infruitec - Nietvoorbij AWRI AWRI

0,58–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62 0,57–0,62

11 °C 20 °C 16 °C 16 °C

Ano Ne Ne Ne

13–28 °C 24–28 °C 16-28 °C 16-28 °C

26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx 26 °Bx

16,O % 16,0 % 15,5 % 15,5 %

průměrné velmi dobré dobré dobré

ne ne ne ne

9–12 g/l 9–11 g/l 8–11 g/l 8–11 g/l

< 0,3 g/l < 0,4 g/l < 0,5 < 0,5

velmi nízký průměrný až vysoký žádný až velmi nízký žádný až velmi nízký

dobrá průměrná až špatná dobrá dobrá

nízký průměrný průměrný průměrný

nízký vysoký neuveden neuveden

20 g/hl 30 g/hl 30 g/hl 30 g/hl
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renowned parent companies (DSM Food 
Specialties and Anchor BioTechnologies) 
develops a range of oenological products 
including enzymes, yeasts, yeast-derived 
products and bacteria. With a highly qualified 
team, expert in many fields, Oenobrands 
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Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
company since 1923. Anchor Yeast  has remained 
the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
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Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
distribution. Anchor Yeast  has built its 
leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
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our mission
Oenobrands designs and markets oenological 
products. Its permanent innovation strategy 
allows the creation of solutions that provide an 
integrated answer for the ambitions and desires 
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It is with a strong belief in the future of the 
industry and dealing with the current changes 
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develops a range of oenological products 
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scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 
through a specialized distribution network its 
famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 
Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 
Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 
revolutionary new brand In-Line Ready and its 
latest innovation Final touch.
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DSM Food Specialties  is a leading producer 
of value-added ingredient solutions for the 
international food and beverage industries, 
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DSM Food Specialtiesʼ  commitment to reliable 
and traceable products which meet todayʼs 
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is represented by its mark of excellence 
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can be found at www.dsm-foodspecialties.com  
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Anchor Bio Technologies is a division of Anchor 
Yeast  which has been South Africaʼs premier yeast 
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the leader in the supply of yeast, dough raising 
and fermentation technology to the consumer, 
bakery, wine and alcohol businesses in Southern 
Africa. The Company has a talented workforce  
of 400 people, state of-the-art production 
facilities and its own network of national 
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leadership position through a strong, competent 
Management team that has maintained 
market focused Business Units, an ongoing 
commitment to: building brands, application of 
technology and high levels of customer service. 
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM

DUET SOFT
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky

Malolaktická fermentace  

Anchor Co-Inoculant

Řada bakterií Duet zastřešuje dobře známé směsi bakterií Oenococcus oeni a Lactobacillus plantarum z produktové řady 
Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (alkoholové a malolaktické fermentace).

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA
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DUET SOFT
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Teplota: ≥14 °C

Enologické přípravky Enologické přípravky

3332

Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM

DUET SOFT
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Maloferm

Teplota: ≥15 °C

• Kratší doba kvašení - víno je možné okamžitě 
stáčet, čeřit a upravovat pomocí SO2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější 

vína 
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční 

látky (mastné kyseliny se středním řetězcem a ethanol) 
• Stačí menší možství přípravku 

• Omezená možnost pro mikrobiální poškození 
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin 
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek  

a ovocnější aromatický profil 
• Vznik vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně 

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Proč používat Co-Inoculant

DUET AROM 
Zvyšuje aromatický profil v červených vínech s vysokým pH během malolaktické fermentace.
Druh:   červená vína 
Aroma:   ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry

pH ≥ 3,4 Rozsah teplot 15-28 °C

Alkoholová tolerance  15,5 % Celkem SO
2
 při inokulaci

40-50 ppm
Neprodukuje biogenní aminy; 
nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT 
Zlepšuje senzorický profil v bílých a červených vínech s nízkým pH během malolaktické fermentace. 
Druh:   bílá a červená vína 
Aroma:  snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry

pH ≥ 3,2 Rozsah teplot 15-28 °C

Alkoholová tolerance  15 % Celkem SO
2
 při inokulaci

50 ppm
Neprodukuje biogenní aminy;
nízká až nulová produkce VA

SOLO SELECT 
Zvyšuje komplexnost červených vín během malolaktické fermentace. 
Druh:                červená vína 
Aroma:                vylepšená struktura, zvyšuje kořeněné tóny, aroma černého ovoce

Technické parametry

pH ≥ 3,4 Rozsah teplot ≥ 14 °C

Alkoholová tolerance  16 % Celkem SO
2
 při inokulaci

50 ppm
Neprodukuje biogenní aminy;
nízká až nulová produkce VA

ABOUT US

our mission
Oenobrands designs and markets oenological 

products. Its permanent innovation strategy 

allows the creation of solutions that provide an 

integrated answer for the ambitions and desires 

of winemakers, wine traders and consumers.

It is with a strong belief in the future of the 

industry and dealing with the current changes 

that Oenobrands, supported by its world 

renowned parent companies (DSM Food 

Specialties and Anchor BioTechnologies) 

develops a range of oenological products 

including enzymes, yeasts, yeast-derived 

products and bacteria. With a highly qualified 

team, expert in many fields, Oenobrands 

strives to offer winemakers with novel and 

scientifically sound solutions.

Oenobrands distributes on five continents 

through a specialized distribution network its 

famous brands Anchor, Rapidase, Fermicru, 

Collection Cépage, Fermivin, Natuferm, 

Extraferm, Maxaferm, Claristar as well as its 

revolutionary new brand In-Line Ready and its 

latest innovation Final touch.

dsm food specialties
DSM Food Specialties is a leading producer 

of value-added ingredient solutions for the 

international food and beverage industries, 

contributing in a major way to the success of the 

world’s favorite dairy, processed food, fruit juice, 

alcoholic beverage and functional food brands. 

DSM Food Specialties’ commitment to reliable 

and traceable products which meet today’s 

stringent safety and sustainability requirements 

is represented by its mark of excellence 

in nutrition: Quality for Life™. With 1,400 

employees active in 25 locations worldwide, 

DSM Food Specialties is a true global player. 

More information about DSM Food Specialties 

can be found at www.dsm-foodspecialties.com 

and www.qualityforlife.com.

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies is a division of Anchor 

Yeast which has been South Africa’s premier yeast 

company since 1923. Anchor Yeast has remained 

the leader in the supply of yeast, dough raising 

and fermentation technology to the consumer, 

bakery, wine and alcohol businesses in Southern 

Africa. The Company has a talented workforce  

of 400 people, state of-the-art production 

facilities and its own network of national 

distribution. Anchor Yeast has built its 

leadership position through a strong, competent 

Management team that has maintained 

market focused Business Units, an ongoing 

commitment to: building brands, application of 

technology and high levels of customer service. 

More information on www.anchor.co.za.

our mother companies

ULEHČETE SI ŽIVOT 
S OENOTOOLS
Unikátní aplikace Vám rychle 
spočítá v jakém poměru a kdy 
je třeba přidávat ingredience  
a kvasinky Oenobrands.

n  Vypočítá požadované množství všech 
enologických produktů, které mají být 
přidány v  práškové, kapalné nebo plynné 
formě.
n  Určí množství SO

2
, které je potřeba  

přidat.
n  Převede měrné jednotky (litr-galon, 
Brix-cukr apod.).
n  Stanoví podmínky a rychlosti odkysli-
čování a dekarbonizaci pomocí stripování 
dusíkem.
n  Vypočítá přidání kapalného CO

2
 nebo 

suchého ledu pro ochlazení sklizených 
hroznů.
n  Vypočítá zvýšení koncentrace cukr/ 
alkohol.
n   Určí korekci kyselosti.

V
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:

App Store Google Play

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM

DUET SOFT
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Malolaktická fermentace

VÝHODY POUŽITÍ SMĚSI BAKTERIÍ                               

Důvody proč používat Co-InoculantOenococcus oeni Lactobacillus plantarum

Nejlépe uzpůsobené k přežití za  
náročných podmínek moštu a vína 
(etanol, SO

2
, pH)

Více uzpůsobené pro podmínky  
nižšího obsahu alkoholu

• Kratší celková doba kvašení; víno je okamžitě možné stáčet,  
čeřit a upravovat pomocí SO

2

• Účinnější jablečno-mléčné kvašení u složitých vín 
• Komplexnější, lépe strukturovaná a integrovanější vína
• Méně času na to, aby kvasinky produkovaly inhibiční látky:  

mastné kyseliny se středním řetězcem a etanol
• Stačí menší množství
• Omezená možnost pro mikrobiální poškození
• Nižší konečné koncentrace těkavých kyselin
• Výrazně vyšší koncentrace aromatických látek a ovocnější   

aromatický profil
• Vytváření vín s nižšími koncentracemi diacetylu a méně  

máslovými charakteristikami
• Kvasné teplo podporuje množení bakterií

Robustní kmeny, které provádějí  
kompletní jablečno-mléčnou fermentaci  
za podmínek moštu a vína

Přežívají a přispívají do 8 % alkoholu

Méně komplexní enzymatický profil Komplexní enzymatický profil

Menší příspěvek k profilu aroma
Komplexnější a intenzivnější příspěvek  
k profilu aroma

Heterofermentační: potřeba zvolit kmen  
s nízkou produkcí těkavých kyselin

Homofermentační: žádná produkce 
těkavých kyselin

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI BAKTERIÍ PRO JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ                              

DUET AROM DUET SOFT pro kombinované očkování
Amar04 bakterie na očkování

po alkoholové fermentaci

Použití
Vylepšený profil arom u červených vín 
s vysokým pH během jablečno-mléčného 
kvašení

Vylepšený senzorický profil u bílých 
a červených vín s nízkým pH během 
jablečno-mléčného kvašení

Výborná pro vína plná, strukturovaná 
s vysokým obsahem alkoholu

Bakterie Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococcus oeni / Lactobacillus plantarum Oenococus oeni

Původ Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita Stellenbosch, Jižní Afrika Univerzita ve Veroně, Itálie

Optimální teplota 20–28 °C   18–25 °C 15–25 °C

Tolerance k alkoholu 15,5 % 15,5 % 16 %

Tolerance k SO
2

celkový obsah SO
2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 50 ppm celkový obsah SO

2
 při očkování < 30 ppm

Dávkování 1 g/hl 1 g/hl 1 g/hl

pH > 3,4 ≥ 3,2 3,1

Typ aromatiky

Vyšší ovocná intenzita
Více charakteristik arom červených bobulí, 
posílené kořeněné tóny, vyšší intenzita 
aroma

Vylepšený pocit v ústech, snížení zelených 
charakterů, snížená trpkost, posílení aroma 
tmavého ovoce

Plná mohutná ovocná vína

Anchor Co-Inoculant

Anchor. Bakterie jsou vyrobené speciálně pro kombinované očkování (duet alkoholové a malolaktické fermentace).

DUET AROM

Druh: červená vína
Aroma: Ovocné vůně, charakteristické vůně červených plodů, zvyšuje kořeněné tóny a intenzitu aroma

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,4
   Alkoholová tolerance:   15,5 %
   Rozsah teplot:    18-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   40-50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET SOFT

Druh: bílá a červená vína
Aroma: snižuje zelené charakteristiky, trpkost a zvyšuje aroma černého ovoce

Technické parametry pH:     (větší nebo rovno) 3,2
   Alkoholová tolerance:   15 %
   Rozsah teplot:    15-28 °C
   Celkem SO2 při inokulaci:   50 ppm
       Neprodukuje biogenní aminy
       Nízká až nulová produkce VA

DUET AROM

DUET SOFT
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Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných 
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie 

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Použití: při nízkém pH, vysokém procentu alkoholu, vysoké 

koncentraci SO2, nízké teplotě, udržuje svěžest a charakter odrůdy

TOLERANCE
Teplota: ≥ 14°C

pH: 3,1
SO2: ≥ 60 mg/l
Alkohol: ≥ 16 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF 
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny 

mléčné pro malolaktickou fermentaci.

CHARAKTERISTIKA
Pro zvýšení/snížení celkové koncentrace aroma peckovic, 

květinové aroma a aroma červeného a černého ovoce

TOLERANCE
Teplota: ≥ 15 °C

pH: 3,2
SO2: ≥50 mg/l
Alkohol: ≥ 15 %

VYUŽITÍ
MLF pro prémiová červená a bílá vína, postupná inokulace, 

krátká fáze zpoždění, dobrá fermentační kineze, nízká 
produkce VA, neprodukuje žádné biogenní aminy, není nutno 

znovu vlhčit (pro lepší rozptyl rozpusťte ve vodě)

Zlepšuje

Bakteriální kultura pro ukončení MLF za nevhodných
podmínek u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie

kyseliny mléčné pro malolaktickou fermentaci.

Bakteriální kultura pro zvyšující aromatický profil během MLF
u červených a bílých vín. Oenococcus oeni bakterie kyseliny

mléčné pro malolaktickou fermentaci.
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Výživa

Pro dobrou vyváženou fermentaci moštů potřebují kvasinky živiny. Představujeme 
vám řadu produktů, speciálně vyvinutých pro různé typy fermentace a výroby. Našim 
cílem je, abyste pro proces kvašení měli k dispozici optimální živiny, díky kterým vy-
robíte vína nejlepší kvality. 

Enologické přípravky Enologické přípravky

3534

Výživa

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F-T-C
Vyvážená výživa pro kvasinky založená na fosforečnanu amonném a thiaminu bez obsahu síranů. 
Splňuje požadavky kvasinek na APA a podporuje tak vývoj populací.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku. Doporučuje se pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa kvasinek na bázi kombinace: fosforečnan amonný + thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl  F-T-C-D Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnan amonný+ thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK
Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku 
dusíku a/nebo potenciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst 
kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco rovněž zachovává aromatickou typičnost různých 
hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních esterů.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) 
kvasinek moštu a/nebo potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové 
fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH
Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). 
Ty hrají důležitou roli, neboť pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. 
Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungování kvasinek je také vhodnou výživou při 
extrémních podmínkách fermentace.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30-40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte 
první dávku při očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ
Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových 
aroma, vznikajících během alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, 
neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kvasinek a zajišťují jejich schopnost přijímat 
aminokyseliny pro tvorbu esterů.
 přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny
 tendence k uchování PDMS (prekurzorů dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni 

kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín
 účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního 

aroma

Doporučené dávkování: 20 – 40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, 
kdy je mošt očkován kvasinkami.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI 
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN
Maxaferm® je fermentační přípravek, který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro 

 
 podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace
 pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začátku fermentace (12-24 h po přidání kvasinky). 
Následně 20 – 40 g/hl uprostřed fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu.

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA
Extraferm 
bezproblémové alkoholické a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin.
 zlepšuje podmínky alkoholového kvašení
 
 zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl vmíchejte do vína.

VÝŽIVA PRO ŠUMIVÁ VÍNA
Charmax

a déle si zachovávají perlivost.
 Dodává asimilovatelný dusík.
 

Doporučené dávkování:
před naočkováním základního vína kvasinkami; lze přidat podruhé po začátku fermentace. 

Zde bude nějaký obecný text?

á

v závislosti na analytických parametrech základního vína. Vmíchat

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK

Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku dusíku a/nebo poten-
ciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco 
rovněž zachovává aromatickou typičnost různých hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních 
esterů.

n  100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
n  bohatý na aminokyseliny

n  bohatý na stopové prvky

n  přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20–40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) kvasinek moštu a/nebo 
potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH

Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). Ty hrají důležitou roli, neboť 
pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungová-
ní kvasinek je také vhodnou výživou při extrémních podmínkách fermentace.

n  100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
n  bohatý na aminokyseliny

n  bohatý na stopové prvky

n  bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30–40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte první dávku při 
očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Výživa

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F-T-C
Vyvážená výživa pro kvasinky založená na fosforečnanu amonném a thiaminu bez obsahu síranů. 
Splňuje požadavky kvasinek na APA a podporuje tak vývoj populací.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku. Doporučuje se pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa kvasinek na bázi kombinace: fosforečnan amonný + thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl  F-T-C-D Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnan amonný+ thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK
Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku 
dusíku a/nebo potenciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst 
kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco rovněž zachovává aromatickou typičnost různých 
hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních esterů.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) 
kvasinek moštu a/nebo potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové 
fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH
Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). 
Ty hrají důležitou roli, neboť pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. 
Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungování kvasinek je také vhodnou výživou při 
extrémních podmínkách fermentace.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30-40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte 
první dávku při očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ
Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových 
aroma, vznikajících během alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, 
neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kvasinek a zajišťují jejich schopnost přijímat 
aminokyseliny pro tvorbu esterů.
 přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny
 tendence k uchování PDMS (prekurzorů dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni 

kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín
 účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního 

aroma

Doporučené dávkování: 20 – 40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, 
kdy je mošt očkován kvasinkami.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI 
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN
Maxaferm® je fermentační přípravek, který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro 

 
 podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace
 pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začátku fermentace (12-24 h po přidání kvasinky). 
Následně 20 – 40 g/hl uprostřed fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu.

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA
Extraferm 
bezproblémové alkoholické a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin.
 zlepšuje podmínky alkoholového kvašení
 
 zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl vmíchejte do vína.

VÝŽIVA PRO ŠUMIVÁ VÍNA
Charmax

a déle si zachovávají perlivost.
 Dodává asimilovatelný dusík.
 

Doporučené dávkování:
před naočkováním základního vína kvasinkami; lze přidat podruhé po začátku fermentace. 

Zde bude nějaký obecný text?

á

v závislosti na analytických parametrech základního vína. Vmíchat

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ

Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových aroma, vznikajících během 
alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kva-
sinek a zajišťují jejich schopnost přijímat aminokyseliny pro tvorbu esterů.

n  přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny

n  tendence k uchování PDMS (prekurzoru dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti     
      a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín

n  účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního aroma

Doporučené dávkování: 20–40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, kdy je mošt očkován 
kvasinkami.

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Výživa

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F-T-C
Vyvážená výživa pro kvasinky založená na fosforečnanu amonném a thiaminu bez obsahu síranů. 
Splňuje požadavky kvasinek na APA a podporuje tak vývoj populací.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku. Doporučuje se pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa kvasinek na bázi kombinace: fosforečnan amonný + thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl  F-T-C-D Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnan amonný+ thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK
Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku 
dusíku a/nebo potenciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst 
kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco rovněž zachovává aromatickou typičnost různých 
hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních esterů.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) 
kvasinek moštu a/nebo potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové 
fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH
Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). 
Ty hrají důležitou roli, neboť pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. 
Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungování kvasinek je také vhodnou výživou při 
extrémních podmínkách fermentace.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30-40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte 
první dávku při očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ
Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových 
aroma, vznikajících během alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, 
neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kvasinek a zajišťují jejich schopnost přijímat 
aminokyseliny pro tvorbu esterů.
 přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny
 tendence k uchování PDMS (prekurzorů dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni 

kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín
 účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního 

aroma

Doporučené dávkování: 20 – 40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, 
kdy je mošt očkován kvasinkami.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI 
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN
Maxaferm® je fermentační přípravek, který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro 

 
 podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace
 pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začátku fermentace (12-24 h po přidání kvasinky). 
Následně 20 – 40 g/hl uprostřed fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu.

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA
Extraferm 
bezproblémové alkoholické a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin.
 zlepšuje podmínky alkoholového kvašení
 
 zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl vmíchejte do vína.

VÝŽIVA PRO ŠUMIVÁ VÍNA
Charmax

a déle si zachovávají perlivost.
 Dodává asimilovatelný dusík.
 

Doporučené dávkování:
před naočkováním základního vína kvasinkami; lze přidat podruhé po začátku fermentace. 

Zde bude nějaký obecný text?

á

v závislosti na analytických parametrech základního vína. Vmíchat

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN

Maxaferm® je fermentacní přípravek který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro úplnou a rychlou fermen-
taci cukrů obsažených v moštu. 

n  koriguje nedostatky dusíku v moštu 

n  podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace 

n  pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace 

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začáteku fermentace (12–14 h po přidání kvasinky). Následně 20–40 g/hl uprostřed  
fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu. 
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Výživa

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F-T-C
Vyvážená výživa pro kvasinky založená na fosforečnanu amonném a thiaminu bez obsahu síranů. 
Splňuje požadavky kvasinek na APA a podporuje tak vývoj populací.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku. Doporučuje se pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa kvasinek na bázi kombinace: fosforečnan amonný + thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl  F-T-C-D Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnan amonný+ thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK
Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku 
dusíku a/nebo potenciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst 
kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco rovněž zachovává aromatickou typičnost různých 
hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních esterů.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) 
kvasinek moštu a/nebo potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové 
fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH
Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). 
Ty hrají důležitou roli, neboť pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. 
Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungování kvasinek je také vhodnou výživou při 
extrémních podmínkách fermentace.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30-40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte 
první dávku při očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ
Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových 
aroma, vznikajících během alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, 
neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kvasinek a zajišťují jejich schopnost přijímat 
aminokyseliny pro tvorbu esterů.
 přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny
 tendence k uchování PDMS (prekurzorů dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni 

kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín
 účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního 

aroma

Doporučené dávkování: 20 – 40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, 
kdy je mošt očkován kvasinkami.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI 
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN
Maxaferm® je fermentační přípravek, který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro 

 
 podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace
 pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začátku fermentace (12-24 h po přidání kvasinky). 
Následně 20 – 40 g/hl uprostřed fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu.

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA
Extraferm 
bezproblémové alkoholické a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin.
 zlepšuje podmínky alkoholového kvašení
 
 zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl vmíchejte do vína.

VÝŽIVA PRO ŠUMIVÁ VÍNA
Charmax

a déle si zachovávají perlivost.
 Dodává asimilovatelný dusík.
 

Doporučené dávkování:
před naočkováním základního vína kvasinkami; lze přidat podruhé po začátku fermentace. 

Zde bude nějaký obecný text?

á

v závislosti na analytických parametrech základního vína. Vmíchat

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA

Extraferm® absorbuje a odstraňuje z moštu/vína přítomné toxické a nežádoucí látky. Podporuje bezproblémové alkoholické  
a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin. 

n  zlepšuje podmínky alkoholového kvašení 

n  zvyšuje toleranci kvasinek k alkoholu a jejich životaschopnost

n  zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20–40 g/hl vmíchejte do vína. 

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Výživa

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F-T-C
Vyvážená výživa pro kvasinky založená na fosforečnanu amonném a thiaminu bez obsahu síranů. 
Splňuje požadavky kvasinek na APA a podporuje tak vývoj populací.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku. Doporučuje se pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

10–30 g/hl F-S-T-C Výživa kvasinek na bázi kombinace: fosforečnan amonný + thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl  F-T-C-D Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnan amonný+ thiamin, která významně podporuje růst kvasinek.

ZDROJ ŽIVIN ORGANICKÉHO DUSÍKU POCHÁZEJÍCÍ Z KVASINEK
Natuferm® Pure je zdrojem autolyzovaných kvasinek, který je vhodný zejména v případech nedostatku 
dusíku a/nebo potenciálně vysokého procenta alkoholu. Jeho vysoký obsah živin podporuje růst 
kvasinek a rychlé dokončení fermentace, zatímco rovněž zachovává aromatickou typičnost různých 
hroznů. Natuferm Pure zvyšuje tvorbu kvasinek aromatických fermentačních esterů.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 přirozeně nízký obsah prekurzorů aminokyselin biogenních aminů

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl, v závislosti na původním obsahu asimilovatelného dusíku (YAN) 
kvasinek moštu a/nebo potenciální síle alkoholu. Přidejte do nádrží během první třetiny alkoholové 
fermentace (hustota 1 060 g/m3) a zamíchejte.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENOU PRODUKCI AROMA V BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍNECH
Natuferm® Bright je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny (aromatické prekurzory). 
Ty hrají důležitou roli, neboť pomáhají kvasinkám uvolňovat thioly během alkoholové fermentace. 
Díky vysokému obsahu ergosterolu nezbytného pro fungování kvasinek je také vhodnou výživou při 
extrémních podmínkách fermentace.
 100% autolyzát kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 bohatý na aminokyseliny
 bohatý na stopové prvky
 bohatý na ergosteroly

Doporučené dávkování: 30-40 g/hl. Přidejte ve dvou fázích. Pro dosažení co nejlepších výsledků přidejte 
první dávku při očkování a druhou po 1/3 alkoholové fermentace (hustota 1 060 g/cm3).

KVASINKOVÁ VÝŽIVA PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI OVOCNÉ CHUTI A VŮNĚ
Natuferm® Fruity je autolyzát kvasinek. Je velmi bohatý na aminokyseliny – prekurzory esterových 
aroma, vznikajících během alkoholového kvašení. Přidanou hodnotou je též přítomnost ergosterolu, 
neboť lipidy ochraňují cytoplazmatickou membránu kvasinek a zajišťují jejich schopnost přijímat 
aminokyseliny pro tvorbu esterů.
 přirozeně bohatý na aminokyseliny, prekurzory esterů s ovocnými tóny
 tendence k uchování PDMS (prekurzorů dimethylsulfidu) v závislosti na použitém kmeni 

kvasinek, pro zvýšení trvání ovocnosti a ovlivňuje kvalitativní zrání arom vín
 účinná fermentace podpořená Natuferm Fruity zamezuje vytváření nežádoucího redukčního 

aroma

Doporučené dávkování: 20 – 40 g/hl. Přidejte na začátku alkoholové fermentace, ve stejném okamžiku, 
kdy je mošt očkován kvasinkami.

KVASINKOVÁ VÝŽIVA BOHATÁ NA ORGANICKÝ A ANORGANICKÝ DUSÍK PRO FERMENTACI 
ČERVENÝCH, BÍLÝCH A RŮŽOVÝCH VÍN
Maxaferm® je fermentační přípravek, který podporuje kvasinky tím, že vytváří nezbytné podmínky pro 

 
 podporuje buněčné množení, čímž zabraňuje zpomalení nebo zastavení fermentace
 pomáhá kvasinkám odolávat obtížným podmínkám fermentace

Doporučené dávkování: 20 g/hl na začátku fermentace (12-24 h po přidání kvasinky). 
Následně 20 – 40 g/hl uprostřed fermentace pro optimalizaci účinnosti produktu.

DETOXIKAČNÍ PROSTŘEDEK PRO MOŠTY A VÍNA
Extraferm 
bezproblémové alkoholické a malolaktické kvašení eliminací mastných kyselin.
 zlepšuje podmínky alkoholového kvašení
 
 zlepšuje analytické vlastnosti vína

Doporučené dávkování: 20-40 g/hl vmíchejte do vína.

VÝŽIVA PRO ŠUMIVÁ VÍNA
Charmax

a déle si zachovávají perlivost.
 Dodává asimilovatelný dusík.
 

Doporučené dávkování:
před naočkováním základního vína kvasinkami; lze přidat podruhé po začátku fermentace. 

Zde bude nějaký obecný text?

á

v závislosti na analytických parametrech základního vína. Vmíchat

Ostatní výživy

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfitan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfitan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
63 mg/l SO

2

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P*
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 100 %
Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný), *Premium® Gel 
Grado 3 (živočišná želatina 

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH*
Živočišný 
(rybí 
želatina)

Živočišná bílkovina 100 %
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočiš-
ných proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
filtrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® SUPER 
FLOW*

Rostlinný
Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

filtrovatelnosti
Clarito® Standard

bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

zlepšení filtrovatelnosti
Clarito® K

10–40 g/hl

30–80 g/hl

FITOFERM* Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci –
vína 20–80 g/hl

Čiření moštů a vín

Precizní enologie Flotace

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během flotace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly 
vybrány ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového 
náboje, který rychle zajišťuje tvorbu flokulí, jež jsou schopné 
se navázat na plyn používaný při flotaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů 

flotace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro flotaci 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým  
nábojem, používaný u flotace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitní adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP) 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 

Individuální péče

 Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí 
flotačního zařízení.

 Metoda přerušované flotace se skládá ze dvou různých 
stupňů: aplikace flokulačních přípravků a rozpuštění 
flotačního plynu.

 Easy-Float umožňuje provádět  
tyto fáze zároveň nebo i postupně  
v závislosti na potřebách uživatele.

„x

Ing. Juraj Majšík
  gólonhcet ýnvalh/aksiderts  icúdeV

Víno  PD Mojmírovce

Easy-Float 50

Precizní enologie

Produkt
Povaha 
protein.
složky

Složení přípravku Princip účinku
Tradiční referenční 
produkt

Dávkování

Alergenní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – 
vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absorbovaný 
na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem 
a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, želatina
mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinylpolypyrolidon
Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, Albuclar 
bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí Specifický adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách

–
100 g/hl

* 

A
LL

ERGEN FREE    
   V

EGAN

Produkt Dávkování Legenda Popis produktu

D.A.P. ACTIV 10–30 g/hl F - T - C

Vyvážená výživa pro kvasinky.
Založený na fosforečnanu amonném a thiaminu.
Bez obsahu síranu.
Splňuje požadavky kvasinek na APA.

V ACTIV 10–30 g/hl F - S - T - C
Výživa pro kvasinky vyžadující vyšší obsah dusíku.
Doporučené pro opětovné spuštění zastavené fermentace.

V ACTIV SUPER 10–30 g/hl F - S - T - C
Výživa kvasinek na bázi kombinace fosforečnanu amonného a thiaminu.
Významně podporuje růst kvasinek.

SMARTVIN ACTIV 30–80 g/hl F - T - C - D
Umožňuje provézt pravidelnou a úplnou stabilizaci.
Účinnosti i za nepříznivých podmínek.
Produkce těkavé kyseliny pod kontrolou. 

Legenda: F = Fosfát, S = Sulfát, T = Thiamin C = Celulóza, D = Derivát kvasinek 
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Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje. 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací.

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfi tan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě. 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfi tanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfi tan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě. 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfi tanu dává 
63 mg/l SO

2

Produkt
Povaha 
prot. složky

Složení přípravku Princip účinku Tradiční referenční produkt Dávkování

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 
100 %

Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný) *Premium® Gel Grado 3 
(živočišná želatina z „vepřovice“)

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH
Živočišný 
(rybí želatina)

Živočišná bílkovina 
100 %

Chuťový a čiřicí: odstranění 
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočišných 
proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
fi ltrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP
Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO®

SUPER FLOW
Rostlinný

Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

Statické čiření a zlepšení 
fi ltrovatelnosti

Clarito® Standard
bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

Redukce polyfenolů a úprava 
barvy u špatných vín, 
zlepšení fi ltrovatelnosti

Clarito® K

mošty a bílá vína 
10–40 g/hl
červené mošty a vína 
30–80 g/hl

FITOFERM Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci – vína 20–80 g/hl

X-PRO 
BACTOCLEAN

Rostlinný
Fitosan, Bramborový 
škrob, inaktivované 
kvasinky

Mikrobiální čiření Clarito® Bactosine
bílá a červená vína 
5–10 g/hl

Ostatní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný 
bentonit pro stabilizaci 
bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný 
bentonit pro 
stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absor-
bovaný na zvláštním 
bentonitu s aktivovaným 
sodíkem a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, 
želatina

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinyl-
polypyrolidon

Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, 
Albuclar 

bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–40 g/ hl 

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí  specifi cký adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách 

- 100 g/hl   

Čiření moštů a vín

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfitan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfitan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
63 mg/l SO

2

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P*
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 100 %
Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný), *Premium® Gel 
Grado 3 (živočišná želatina 

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH*
Živočišný 
(rybí 
želatina)

Živočišná bílkovina 100 %
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočiš-
ných proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
filtrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® SUPER 
FLOW*

Rostlinný
Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

filtrovatelnosti
Clarito® Standard

bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

zlepšení filtrovatelnosti
Clarito® K

10–40 g/hl

30–80 g/hl

FITOFERM* Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci –
vína 20–80 g/hl

Čiření moštů a vín

Precizní enologie Flotace

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během flotace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly 
vybrány ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového 
náboje, který rychle zajišťuje tvorbu flokulí, jež jsou schopné 
se navázat na plyn používaný při flotaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů 

flotace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro flotaci 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým  
nábojem, používaný u flotace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitní adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP) 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 

Individuální péče

 Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí 
flotačního zařízení.

 Metoda přerušované flotace se skládá ze dvou různých 
stupňů: aplikace flokulačních přípravků a rozpuštění 
flotačního plynu.

 Easy-Float umožňuje provádět  
tyto fáze zároveň nebo i postupně  
v závislosti na potřebách uživatele.

„x

Ing. Juraj Majšík
  gólonhcet ýnvalh/aksiderts  icúdeV

Víno  PD Mojmírovce

Easy-Float 50

Precizní enologie

Produkt
Povaha 
protein.
složky

Složení přípravku Princip účinku
Tradiční referenční 
produkt

Dávkování

Alergenní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – 
vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absorbovaný 
na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem 
a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, želatina
mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinylpolypyrolidon
Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, Albuclar 
bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí Specifický adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách

–
100 g/hl

* 

A
LL

ERGEN FREE    
   V

EGAN

Flotace
n Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí fl otačního zařízení.
n Metoda přerušované fl otace se skládá ze dvou různých stupňů: aplikace 

fl okulačních přípravků a rozpuštění fl otačního plynu.
n Easy-Float umožňuje provádět tyto fáze zároveň nebo i postupně v závislosti 

na potřebách uživatele.

Peletkové produkty
Vysoká účinnost, nízká prašnost

SMARTVIN® ACTIV

Výživa a bioregulátor fermentace. 
Postupné rozpouštění.

SMARTVIN® PVPP

Čistý PVPP s vysokou adsorpční 
kapacitou nestabilních fenolů.

SMARTVIN® CARB

Přírodní uhlí s vysokou 
odbarvovací účinností.

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během fl otace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný. 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly vybrány 
ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového náboje, který 
rychle zajišťuje tvorbu fl okulí, jež jsou schopné se navázat na 
plyn používaný při fl otaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů. 

fl otace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro fl otaci. 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým 
nábojem, používaný u fl otace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu.

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP. 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitný adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP). 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 



38 39

Enologické přípravky Enologické přípravky

V
íc

e 
in

fo
:

E
-s

ho
p:

 

Taniny a krášlení

Katechicko-strukturální

Taniny ENOLOGICA VASON Původ taninů Stabilizace proteinů Stabilizace barvy Antioxidační účinek Senzorické vlastnosti Použití a dávkování

Premium® UVA SG Hrozny S S S S S S S S 
Prodlužuje trvanlivost vína a zvyšuje odolnost před oxidací, dodává svěžest 
a příjemný pocit plnosti v ústech.

Vína bílá 1–5 g/hl, růžová 3–5 g/hl a červená 5–14 g/hl.
U botrytických hroznů 5–15 g/hl.

Premium® Vinaciollo SG Hrozny S S S S S S S S S Zlepšuje plnost vína, vína jsou aromaticky komplexnější. Bílé a růžové víno 1–5 g/hl, červené víno 1–10 g/hl.

TI Premium® SG Čaj S S S S S S S Prodlužuje trvanlivost vína a vyšší odolnost proti oxidaci. Bílé a růžové víno 1–5 g/hl, červené víno 1–20 g/hl.

Premium Resveratrolo SG Hrozny S S S S S S S Odolnost proti oxidaci, komplexní aroma, větší tělnatost. Bílé víno 1–5 g/hl, červené víno 5–20 g/hl.

Galické

Taniny ENOLOGICA VASON Původ taninů Stabilizace proteinů Stabilizace barvy Antioxidační účinek Senzorické vlastnosti Použití a dávkování

Premium® Stab SG Premium® Stab SG S S S S S S S S
Kombinovaný přípravek pro stabilizaci barvy, předností je vysoký
antioxidační účinek, zlepšení struktury a plnosti vína.

Při stabilizaci, stáčení nebo provzdušnění vín bílých 1–5 g/hl
a červených 5–30 g/hl.

Katechicko-Galicko-Elagické

Taniny ENOLOGICA VASON Původ taninů Stabilizace proteinů Stabilizace barvy Antioxidační účinek Senzorické vlastnosti Použití a dávkování

Tannino Special SG Tara + kaštan S S S S S 
Stabilizace barvy během macerace, podporuje strukturu a plnost vín.
Vhodný na hrozny poškozené Botrytis cinerea.

Při maceraci, ve stádiu školení a zrání vín bílých 1–3 g/hl.

Color Stab SG Tara + hálka + dub S S S S S S S S
Kombinovaný přípravek pro stabilizaci barvy, předností je vysoký
antioxidační účinek, zlepšení struktury a plnosti vín.

Vína růžová 3–6 g/hl a červená 10–30 g/hl. 
Používá se během vinifikace a stáčení vín.

V Tan SG Dub + kaštan + tara + hálka S S S S S S S S
Stabilizace barvy růžových i červených vín, zlepšuje strukturu a plnost
vín, ochraňuje před oxidací.

Stabilizace barvy 10–30 g/hl, strukturování 5–15 g/hl a zrání 3–10 g/hl
červených vín. Růžová vína 3–8 g/hl.

Premium® Color SG Dub + kaštan + hálka + hrozny S S S S S S S
Kombinovaný přípravek pro extrakci a stabilizaci barvy červených vín
během macerace. Jemně vanilkové aroma.

Stabilizace barvy červených vín 5–20 g/hl.
Aplikace při vinifikaci a prvním stáčení.

Tuttifrutti® White SG Ovocné stromy S S S S S Podporuje svěžest bílých a růžových vín, zvyšuje ovocné tóny. Bílé a růžové víno 1–5 g/hl.

Elagické

Taniny ENOLOGICA VASON Původ taninů Stabilizace proteinů Stabilizace barvy Antioxidační účinek Senzorické vlastnosti Použití a dávkování

Easy Tan Harvest SG Jemné frakce dřeva S S S S S S S S Na maceraci červených vín, čiření a antioxidační účinek. Při maceraci červených rmutů 5–30 g/hl, bílá a růžová vína 1–5 g/hl.

Premium® Limousin SG Dub S S S S S S 
Stabilizace barvy, vhodný pro zrání ve starých sudech, použitelný v celém
procesu výroby vína. Jemná tříslovina a vanilkové tóny.

Mladá vína, zrání a formování vín bílých 1–5 g/hl a červených 5–30 g/hl.

Premium® Whisky Lattone SG Americký dub S S S S S S S 
Podporuje chuť, prodlužuje životnost a odolnost proti oxidaci, 
použití pro staré sudy.

Bílé víno 1–5 g/hl, červené víno 1–15 g/hl.

Premium® Tostato SG Žíhané (basted) dubové dřevo S S S S S 
Zvyšuje plnost vína, v chuti jemné tóny opalovaného dřeva, 
ve vůni jemné aroma vanilky v kombinaci s kakaem.

Při zrání a při konečném formování vín bílých 1–5 g/hl, červených 5–30 g/hl.

Tuttifrutti® Red SG Ovocné stromy S S S S S Podporuje strukturu červeného vína, zvyšuje ovocné tóny a plnost vína. Růžové víno 1 – 5 g/hl, červené víno 1 – 10 g/hl.

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfitan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfitan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
63 mg/l SO

2

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P*
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 100 %
Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný), *Premium® Gel 
Grado 3 (živočišná želatina 

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH*
Živočišný 
(rybí 
želatina)

Živočišná bílkovina 100 %
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočiš-
ných proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
filtrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® SUPER 
FLOW*

Rostlinný
Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

filtrovatelnosti
Clarito® Standard

bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

zlepšení filtrovatelnosti
Clarito® K

10–40 g/hl

30–80 g/hl

FITOFERM* Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci –
vína 20–80 g/hl

Čiření moštů a vín

Precizní enologie Flotace

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během flotace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly 
vybrány ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového 
náboje, který rychle zajišťuje tvorbu flokulí, jež jsou schopné 
se navázat na plyn používaný při flotaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů 

flotace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro flotaci 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým  
nábojem, používaný u flotace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitní adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP) 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 

Individuální péče

 Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí 
flotačního zařízení.

 Metoda přerušované flotace se skládá ze dvou různých 
stupňů: aplikace flokulačních přípravků a rozpuštění 
flotačního plynu.

 Easy-Float umožňuje provádět  
tyto fáze zároveň nebo i postupně  
v závislosti na potřebách uživatele.

„x

Ing. Juraj Majšík
  gólonhcet ýnvalh/aksiderts  icúdeV

Víno  PD Mojmírovce

Easy-Float 50

Precizní enologie

Produkt
Povaha 
protein.
složky

Složení přípravku Princip účinku
Tradiční referenční 
produkt

Dávkování

Alergenní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – 
vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absorbovaný 
na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem 
a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, želatina
mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinylpolypyrolidon
Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, Albuclar 
bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí Specifický adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách

–
100 g/hl

* 

A
LL

ERGEN FREE    
   V

EGAN



40 41

Enologické přípravky

Řada X-PRO

Enologické přípravky Enologické přípravky
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Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfitan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfitan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
63 mg/l SO

2

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P*
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 100 %
Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný), *Premium® Gel 
Grado 3 (živočišná želatina 

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH*
Živočišný 
(rybí 
želatina)

Živočišná bílkovina 100 %
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočiš-
ných proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
filtrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® SUPER 
FLOW*

Rostlinný
Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

filtrovatelnosti
Clarito® Standard

bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

zlepšení filtrovatelnosti
Clarito® K

10–40 g/hl

30–80 g/hl

FITOFERM* Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci –
vína 20–80 g/hl

Čiření moštů a vín

Precizní enologie Flotace

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během flotace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly 
vybrány ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového 
náboje, který rychle zajišťuje tvorbu flokulí, jež jsou schopné 
se navázat na plyn používaný při flotaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů 

flotace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro flotaci 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým  
nábojem, používaný u flotace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitní adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP) 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 

Individuální péče

 Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí 
flotačního zařízení.

 Metoda přerušované flotace se skládá ze dvou různých 
stupňů: aplikace flokulačních přípravků a rozpuštění 
flotačního plynu.

 Easy-Float umožňuje provádět  
tyto fáze zároveň nebo i postupně  
v závislosti na potřebách uživatele.

„x

Ing. Juraj Majšík
  gólonhcet ýnvalh/aksiderts  icúdeV

Víno  PD Mojmírovce

Easy-Float 50

Precizní enologie

Produkt
Povaha 
protein.
složky

Složení přípravku Princip účinku
Tradiční referenční 
produkt

Dávkování

Alergenní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – 
vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absorbovaný 
na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem 
a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, želatina
mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinylpolypyrolidon
Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, Albuclar 
bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí Specifický adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách

–
100 g/hl

* 
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Ochrana moštů a vín

Produkty z řady X-PRO jsou přidanou hodnotou pro charakter vína a zároveň zachovávají a podporují přirozený proces 
vývoje a zrání. Žádné chemické látky a žádné přísady, jen přírodní a dobře známé schopnosti manoproteinů ve víně sta-
bilizovat a zlepšit kvalitu vína.

X-PRO Grapes - Určený pro bílé a růžové mošty, zvyšuje výtěžnost výsledků v oblasti odka-
lování a zajišťuje redoxní stabilitu moštu a hotového vína.

n  Rychlé odkalování
n  Cílený zdokonalující účinek a ochrana polyfenolů
n  Dlouhodobější zachování odrůdových aromat

NOVINKA

n   X-PRO Identity White

Určený pro bílá vína, působí na profi l vína pouze ve vztahu 
k zachování a ochraně jeho původní a odrůdové identity.

• Ochrana původní aromatiky
• Silný antioxidační účinek
• Harmonizace vína, mineralita a jemnost

n   X-PRO Identity Red

Přispívá k zachování původní identity červených vín 
v čase, chrání odrůdové tóny a vyrovnává redoxní systém, 
a zlepšuje plnost tím, že dodává větší perzistenci a plnost.

• Ochrana původní aromatiky
• Harmonizace vína
• Snížení astringence, zelených tónů a pocitu suchosti

n   X-PRO Protection

Má vynikající redukční schopnost se specifi ckým účinkem 
zabraňujícím oxidaci vína.

• Ochrana reduktivity vína
• Silný antioxidační účinek
• Alternativa k síření vína

n   X-PRO Finesse

Je ideální na zvýšení elegance šumivých vín, zlepšuje 
jemnost a dobu perlení.

• Elegance šumivých vín
• Zlepšení jemnosti
• Zkvalitnění perlení

Directions of use: dissolve X-PRO® PROTECTION
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY RED 
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during wine fining.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY 
WHITE in 10 parts of water. 

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
from the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® FINESSE in 10 
parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL during secondary fermentation
or during tirage. 

X-PRO® PROTECTION X-PRO® IDENTITY REDX-PRO® IDENTITY WHITE X-PRO® FINESSE
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Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, characterized by high 
content in polysaccharides, mannoproteins and 
glutathione. 
X-PRO® PROTECTION has a great reductive capa-
city, with a specific action against wine oxida-
tions. Its use not only allows to prevent oxida-
tions, providing high redox stability in treated 
wines, but also ensures a marked activity against 
already  oxidized components.
For these  characteristics  is to be considered a 
great alternative to some conventional clarifying 
agents. It has been also observed that X-PRO® 
PROTECTION has a partial effect on wine stabili-
zation from a protein point of view and in general 
against colloidal precipitations.

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® IDENTITY WHITE acts on the wine’s 
bouquet only in its preservation, saving its original 
and varietal identity. Very discreet on the palate, 

brings elegance while integrating vegetal and 
bitter notes and dry tannins, balancing the overall 
mouthfeel and taste, bringing out minerality. It 
can be used during fining but even at the last 
clarifying operations since  has been demonstra-
ted that it does not create instability, but on the 
contrary      contribu tes to the tartaric and protein 
stability of the wine.

Specific inactivated yeast originated by the innovati-
ve X-PRO® Process, characterized by high content in 
cell-wall’s mannoproteins, lipidic substances and 
polysaccharides, naturally present in wine and 
quickly released. 
X-PRO® IDENTITY RED integrates disharmonic 
sensations on the palate, bitter and vegetal ones 
especially gently contributing to the final harmony  
on the wine reducing astringency. In particular itr 
works on the dryer sensations making them less 
evident. It contributes to the preservation over 
time of the original identity of the wine, protecting 

 varietal  notes  and  balancing  the  redox system,
 improving  the  mouthfeel  by  giving  

and roundness.
It has been observed ttha  X-PRO® IDENTITY RED 
has a certain effect towards tartaric and color 
stabilization on red wines. 

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® FINESSE is ideal to enhance  elegance

 in  sparkling  wines,  while  improving  finesse and 
 duration  of  the  perlage,  it  can  be  added du- 

ring  the  secondary  fermentation,  or  even  im-
mediately  after.  From  a  sensory  point  of view, it 
acts on the wine’s bouquet only in its preserva-
tion, improving  finesse  on  the  palate.   

clear capacities of enhancing the perlage
characteristics and the foam  persistence.  It has 
been observed that X-PRO® FINESSE has a partial 
effect on wine  protein  stabilization  and against 
colloidal precipitations.

,
, it  greater lenght 

It has 
it

it

itDirections of use: dissolve X-PRO® PROTECTION
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY RED 
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during wine fining.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY 
WHITE in 10 parts of water. 

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
from the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® FINESSE in 10 
parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL during secondary fermentation
or during tirage. 
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Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, characterized by high 
content in polysaccharides, mannoproteins and 
glutathione. 
X-PRO® PROTECTION has a great reductive capa-
city, with a specific action against wine oxida-
tions. Its use not only allows to prevent oxida-
tions, providing high redox stability in treated 
wines, but also ensures a marked activity against 
already  oxidized components.
For these  characteristics  is to be considered a 
great alternative to some conventional clarifying 
agents. It has been also observed that X-PRO® 
PROTECTION has a partial effect on wine stabili-
zation from a protein point of view and in general 
against colloidal precipitations.

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® IDENTITY WHITE acts on the wine’s 
bouquet only in its preservation, saving its original 
and varietal identity. Very discreet on the palate, 

brings elegance while integrating vegetal and 
bitter notes and dry tannins, balancing the overall 
mouthfeel and taste, bringing out minerality. It 
can be used during fining but even at the last 
clarifying operations since  has been demonstra-
ted that it does not create instability, but on the 
contrary      contribu tes to the tartaric and protein 
stability of the wine.

Specific inactivated yeast originated by the innovati-
ve X-PRO® Process, characterized by high content in 
cell-wall’s mannoproteins, lipidic substances and 
polysaccharides, naturally present in wine and 
quickly released. 
X-PRO® IDENTITY RED integrates disharmonic 
sensations on the palate, bitter and vegetal ones 
especially gently contributing to the final harmony  
on the wine reducing astringency. In particular itr 
works on the dryer sensations making them less 
evident. It contributes to the preservation over 
time of the original identity of the wine, protecting 

 varietal  notes  and  balancing  the  redox system,
 improving  the  mouthfeel  by  giving  

and roundness.
It has been observed ttha  X-PRO® IDENTITY RED 
has a certain effect towards tartaric and color 
stabilization on red wines. 

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® FINESSE is ideal to enhance  elegance

 in  sparkling  wines,  while  improving  finesse and 
 duration  of  the  perlage,  it  can  be  added du- 

ring  the  secondary  fermentation,  or  even  im-
mediately  after.  From  a  sensory  point  of view, it 
acts on the wine’s bouquet only in its preserva-
tion, improving  finesse  on  the  palate.   

clear capacities of enhancing the perlage
characteristics and the foam  persistence.  It has 
been observed that X-PRO® FINESSE has a partial 
effect on wine  protein  stabilization  and against 
colloidal precipitations.

,
, it  greater lenght 

It has 
it

it

it

Directions of use: dissolve X-PRO® PROTECTION
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY RED 
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during wine fining.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY 
WHITE in 10 parts of water. 

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
from the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® FINESSE in 10 
parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL during secondary fermentation
or during tirage. 
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X-PRO® Finesse

Foam stability  (% increase)
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Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, characterized by high 
content in polysaccharides, mannoproteins and 
glutathione. 
X-PRO® PROTECTION has a great reductive capa-
city, with a specific action against wine oxida-
tions. Its use not only allows to prevent oxida-
tions, providing high redox stability in treated 
wines, but also ensures a marked activity against 
already  oxidized components.
For these  characteristics  is to be considered a 
great alternative to some conventional clarifying 
agents. It has been also observed that X-PRO® 
PROTECTION has a partial effect on wine stabili-
zation from a protein point of view and in general 
against colloidal precipitations.

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® IDENTITY WHITE acts on the wine’s 
bouquet only in its preservation, saving its original 
and varietal identity. Very discreet on the palate, 

brings elegance while integrating vegetal and 
bitter notes and dry tannins, balancing the overall 
mouthfeel and taste, bringing out minerality. It 
can be used during fining but even at the last 
clarifying operations since  has been demonstra-
ted that it does not create instability, but on the 
contrary      contribu tes to the tartaric and protein 
stability of the wine.

Specific inactivated yeast originated by the innovati-
ve X-PRO® Process, characterized by high content in 
cell-wall’s mannoproteins, lipidic substances and 
polysaccharides, naturally present in wine and 
quickly released. 
X-PRO® IDENTITY RED integrates disharmonic 
sensations on the palate, bitter and vegetal ones 
especially gently contributing to the final harmony  
on the wine reducing astringency. In particular itr 
works on the dryer sensations making them less 
evident. It contributes to the preservation over 
time of the original identity of the wine, protecting 

 varietal  notes  and  balancing  the  redox system,
 improving  the  mouthfeel  by  giving  

and roundness.
It has been observed ttha  X-PRO® IDENTITY RED 
has a certain effect towards tartaric and color 
stabilization on red wines. 

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® FINESSE is ideal to enhance  elegance

 in  sparkling  wines,  while  improving  finesse and 
 duration  of  the  perlage,  it  can  be  added du- 

ring  the  secondary  fermentation,  or  even  im-
mediately  after.  From  a  sensory  point  of view, it 
acts on the wine’s bouquet only in its preserva-
tion, improving  finesse  on  the  palate.   

clear capacities of enhancing the perlage
characteristics and the foam  persistence.  It has 
been observed that X-PRO® FINESSE has a partial 
effect on wine  protein  stabilization  and against 
colloidal precipitations.

,
, it  greater lenght 
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itDirections of use: dissolve X-PRO® PROTECTION
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY RED 
in 10 parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL even in multiple additions 
since the first steps after alcoholic fermentation,
during wine fining.

Directions of use: dissolve X-PRO® IDENTITY 
WHITE in 10 parts of water. 

Dosage: 5 to 30 g/hL even in multiple additions 
from the first steps after alcoholic fermentation,
during fining and clarifying operations.

Directions of use: dissolve X-PRO® FINESSE in 10 
parts of water.

Dosage: 5 to 15 g/hL during secondary fermentation
or during tirage. 
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Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, characterized by high 
content in polysaccharides, mannoproteins and 
glutathione. 
X-PRO® PROTECTION has a great reductive capa-
city, with a specific action against wine oxida-
tions. Its use not only allows to prevent oxida-
tions, providing high redox stability in treated 
wines, but also ensures a marked activity against 
already  oxidized components.
For these  characteristics  is to be considered a 
great alternative to some conventional clarifying 
agents. It has been also observed that X-PRO® 
PROTECTION has a partial effect on wine stabili-
zation from a protein point of view and in general 
against colloidal precipitations.

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® IDENTITY WHITE acts on the wine’s 
bouquet only in its preservation, saving its original 
and varietal identity. Very discreet on the palate, 

brings elegance while integrating vegetal and 
bitter notes and dry tannins, balancing the overall 
mouthfeel and taste, bringing out minerality. It 
can be used during fining but even at the last 
clarifying operations since  has been demonstra-
ted that it does not create instability, but on the 
contrary      contribu tes to the tartaric and protein 
stability of the wine.

Specific inactivated yeast originated by the innovati-
ve X-PRO® Process, characterized by high content in 
cell-wall’s mannoproteins, lipidic substances and 
polysaccharides, naturally present in wine and 
quickly released. 
X-PRO® IDENTITY RED integrates disharmonic 
sensations on the palate, bitter and vegetal ones 
especially gently contributing to the final harmony  
on the wine reducing astringency. In particular itr 
works on the dryer sensations making them less 
evident. It contributes to the preservation over 
time of the original identity of the wine, protecting 

 varietal  notes  and  balancing  the  redox system,
 improving  the  mouthfeel  by  giving  

and roundness.
It has been observed ttha  X-PRO® IDENTITY RED 
has a certain effect towards tartaric and color 
stabilization on red wines. 

Specific inactivated yeast originated by the inno-
vative X-PRO® Process, with a quick release of 
mannoproteins, lipidic substances and polysac-
charides.
X-PRO® FINESSE is ideal to enhance  elegance

 in  sparkling  wines,  while  improving  finesse and 
 duration  of  the  perlage,  it  can  be  added du- 

ring  the  secondary  fermentation,  or  even  im-
mediately  after.  From  a  sensory  point  of view, it 
acts on the wine’s bouquet only in its preserva-
tion, improving  finesse  on  the  palate.   

clear capacities of enhancing the perlage
characteristics and the foam  persistence.  It has 
been observed that X-PRO® FINESSE has a partial 
effect on wine  protein  stabilization  and against 
colloidal precipitations.

,
, it  greater lenght 

It has 
it

it

it

V
íc

e 
in

fo
:

E
-s

ho
p:

 Arabská guma

Enologické přípravky Enologické přípravky

3736

Ošetření moštů
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

Tan®Fruit Blanc 
Komplexní antioxidační přípravek ochraňující typické 
aroma moštů, doplněný o taniny z hroznů a čaje 

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 10 %, 
disiřičitan draselný 50 % (E 224), kyselina
L-askorbová 40 % (E 300)

Hrozny 20–25 g/100 kg, 
Mošty 15–20 g/100 l 

Tan®Fruit Rouge
Komplexní antioxidační přípravek pro rmuty 
červených vín, doporučený pro ošetření před 
alkoholovou fermentací

Katechinické taniny ze zel. čaje a hroznů 50 %, 
disiřičitan draselný 25 % (E 224), kyselina 
L-askorbová 25 % (E 300)

Hrozny 40–50 g/100 kg, 
Mošty 30–40 g/100 l 

Solfitan® 40%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 49 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
40 mg/l SO

2

Solfitan® 63%
Stabilizační produkt s antiseptickým a antioxidačním 
účinkem, hydrogensiřičitan amonný v tekuté formě 

Hydrogensiřičitan amonný 70 %, 
demineralizovaná voda 

10 ml Solfitanu dává 
63 mg/l SO

2

Bezalergenní přípravky

FITOPROTEINA P*
Rostlinný 
(hrášek)

Rostlinná bílkovina 100 %
Chuťový: 
odstranění trpkosti

Clarito® Spray Dry (kaseinát 
draselný), *Premium® Gel 
Grado 3 (živočišná želatina 

mošty 5–20 g/hl
bílá vína 3–20 g/hl
červená vína 5–20 g/hl

PREMIUM® FISH*
Živočišný 
(rybí 
želatina)

Živočišná bílkovina 100 %
širokého spektra polyfenolů

Albuclar® (vaječný albumin)
Clarito® Mild (směs živočiš-
ných proteinů)

mošty 5–15 g/hl
pro zlepšení 
filtrovatelnosti 2–10 g/hl

CLARITO® SP* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 10 %
PVPP 26 %
Bentonit 61 %
Uhličitan draselný 3 %

Komplexní čiření Clarito® SP
mošty 50–100 g/hl
bílá vína 10–80 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® SUPER 
FLOW*

Rostlinný
Rostlinná bílkovina 25 %
Bentonit 70 %
Kyselina citronová 5 %

filtrovatelnosti
Clarito® Standard

bílá vína 10–60 g/hl
červená vína 20–80 g/hl

CLARITO® FITO K* Rostlinný

Rostlinná bílkovina 20 %
PVPP 5 %
Aktivní uhlí 10 %
Bentonit 65 %

zlepšení filtrovatelnosti
Clarito® K

10–40 g/hl

30–80 g/hl

FITOFERM* Rostlinný
Rostlinná bílkovina 30 %
Celulóza 20 %
Bentonit 50 %

Čiření při fermentaci –
vína 20–80 g/hl

Čiření moštů a vín

Precizní enologie Flotace

Flotační přípravky
Produkt Charakteristika Složení Dávkování

FLOTTOBENT®

Pochází z velmi čistých, vybraných montmorillonitů. 
Je vhodný pro čiření během flotace. Má vysoký účinek 
při odstraňování bílkovin.

Aktivovaný sodný bentonit, velmi 
čistý, ve formě prášku, rozpustný 

mošty 30–60 g/hl, 
vína a šťávy 30–150 g/hl

FLOTTOGEL®

Velmi čistá želatina z „vepřovice“. Pro tento produkt byly 
vybrány ty nejlepší vinařské přísady z hlediska povrchového 
náboje, který rychle zajišťuje tvorbu flokulí, jež jsou schopné 
se navázat na plyn používaný při flotaci.  

Želatina s vysokým obsahem
bílkovinnového dusíku, krystalický 
prášek bez konzervačních činidel, 
příchutí a nežádoucích pachů 

flotace moštů 10–20 g/hl, 
červená vína, vinné octy 
a ovocné šťávy 5–30 g/hl

FLOTTOCARB®

Čisté, aktivované, rostlinné uhlí vyráběné karbonizací 
z pečlivě vybraných přírodních materiálů metodami, 
které mají nízký dopad na životní prostředí. 

Aktivní uhlí s odbarvovací 
schopností, určené pro flotaci 

max 100 g/hl 

FLOTTOPLUS 2.0
Rostlinný přípravek s vysokým povrchovým elektrickým  
nábojem, používaný u flotace.

Směs rostlinných bílkovin. Dodává 
se ve formě světle krémového 
prášku, bez chuti a bez zápachu

mošty 2–10 g/hl

CLARITO 
BACTOCLEAN

Vícesložkový čiřící prostředek aktivní proti nežádoucím 
mikroorganismům s vysokou stabilizační aktivitou vúči 
fenolickým složkám. Vhodné pro všechny typy vín.

Chitosan, rybí želatina, PVPP 5–10 g/hl rozpustit v teplé vodě

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový gel adsorbovaný na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem a křemíkem.

Kombinovaný produkt vícero slouče-
nin, ve formě granulí, používá se ve 
všech fázích stabilizace.  

mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–80 g/hl 

PVPP/SMARTVIN 
PVPP

Vysokokapacitní adsorbent fenolických látek ve formě 
voděrozpustných pelet. 

Čistý polyvinylpolypyrolidon (PVPP) 
bílá vína 2–15 g/hl
červená vína 10–40 g/hl 

Individuální péče

 Dynamické čiření/stabilizace hroznového moštu pomocí 
flotačního zařízení.

 Metoda přerušované flotace se skládá ze dvou různých 
stupňů: aplikace flokulačních přípravků a rozpuštění 
flotačního plynu.

 Easy-Float umožňuje provádět  
tyto fáze zároveň nebo i postupně  
v závislosti na potřebách uživatele.

„x

Ing. Juraj Majšík
  gólonhcet ýnvalh/aksiderts  icúdeV

Víno  PD Mojmírovce

Easy-Float 50

Precizní enologie

Produkt
Povaha 
protein.
složky

Složení přípravku Princip účinku
Tradiční referenční 
produkt

Dávkování

Alergenní přípravky

Plusgran Gel Bentonit
Granulovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin 

Stabilizace proteinů  – 
mošty a mladá vína 15–30 g/hl, 
bílá i červená vína 5–30 g/hl

Enobent micro Bentonit
Aktivovaný sodný bentonit 
pro stabilizaci bílkovin

Stabilizace proteinů  – 
vína 40–80 g/hl

MASTERVIN 
COMPACT

Silikonový 
gel s 
bentonitem 

Silikonový gel absorbovaný 
na zvláštním bentonitu 
s aktivovaným sodíkem 
a křemíkem 

Kombinovaný produkt vícero 
sloučenin, ve formě granulí, 
používá se na čiření ve všech 
fázích stabilizace 

Clarito® Spray Dry, želatina
mošty 20–60 g/hl
bílá a červená vína 5–

PVPP /
SMARTVIN PVPP

Syntetický 
adsorbent 

Čistý polyvinylpolypyrolidon
Účinkuje na látky 
fenolické povahy, třísloviny 

Clarito® Spray Dry, Albuclar 
bílá vína 2–15 g/ hl 
červená vína 10–

FPS Rostlinný 100% aktivní uhlí Specifický adsorbent fenolů –
100 g/hl   
fermentace 20–30 g/hl

SMARTVIN CARB Rostlinný 100% aktivní uhlí
Aglomerovaný rostlinný 
uhlík v peletách

–
100 g/hl

* 

A
LL

ERGEN FREE    
   V

EGAN

Ideální přírodní stabilizátor vína

n   různé kvality a typy podle využití
n   výběr z nejkvalitnějších přírodních surovin, šetrnost výroby, správný výběr produktů pro přesný čas použití ve 
     výrobě
n   zaručený úspěch - zlepšení jemnosti chuti, stabilizace koloidní struktury vína, působení proti vysrážení barevných 
     složek, vhodné pro všechny typy vín
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ARABAN®

EV GUM ARABAN® SUPER

ARABAN®

FILTERABLE, HIGH-QUALITY 
DEXTROROTATORY

EV GUM
PARTIALLY HYDROLYSED, 

FILTERABLE DEXTROROTATORY

ARABAN® SUPER
NON-FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY
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CE
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CE

F

ARABAN® SPRAY DRY

ARA-
BAN® SPRAY DRY

ICON® GUM

ICON® GUM

SMARTGUM®

SMARTGUM®

ICON® GUM

ARABAN® SPRAY DRY
LEVOROTATORY DRIED WITH 

SPRAY DRY PROCESS

ICON® GUM
FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY

SMARTGUM®

SO2 FREE, FILTERABLE HIGH-
QUALITY LEVOROTATORY

A

D
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ARABAN®

EV GUM ARABAN® SUPER

ARABAN®

FILTERABLE, HIGH-QUALITY 
DEXTROROTATORY

EV GUM
PARTIALLY HYDROLYSED, 

FILTERABLE DEXTROROTATORY

ARABAN® SUPER
NON-FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY
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CE

A
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B

CE
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CE
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ARABAN®

EV GUM ARABAN® SUPER

ARABAN®

FILTERABLE, HIGH-QUALITY 
DEXTROROTATORY

EV GUM
PARTIALLY HYDROLYSED, 

FILTERABLE DEXTROROTATORY

ARABAN® SUPER
NON-FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY

A

D

B

CE

A

D

B

CE

A

D

B

CE

F

ARABAN®

• Filtrovatelný
• Velmi kvalitní
• Čirá a světlá barva
• Součinnost s ostatními 

stabilizátory pro vysrážení 
vinného kamene

EV GUM 

• Částečně hydrolyzovaný 
• Filtrovatelný
• Čirá až žlutá barva
• Součinnost s ostatními 

stabilizátory pro vysrážení 
vinného kamene

ARABAN® SUPER
• Nefi ltrovatelný
• Velmi kvalitní
• Vysoká molekulová hmotnost
• Čirá až žlutá barva
• Stabilizace barvicího materiálu

ARABAN® SPRAY DRY

ARA-
BAN® SPRAY DRY

ICON® GUM

ICON® GUM

SMARTGUM®

SMARTGUM®

ICON® GUM

ARABAN® SPRAY DRY
LEVOROTATORY DRIED WITH 

SPRAY DRY PROCESS

ICON® GUM
FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY

SMARTGUM®

SO2 FREE, FILTERABLE HIGH-
QUALITY LEVOROTATORY
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ARABAN® SPRAY DRY

ARA-
BAN® SPRAY DRY

ICON® GUM

ICON® GUM

SMARTGUM®

SMARTGUM®

ICON® GUM

ARABAN® SPRAY DRY
LEVOROTATORY DRIED WITH 

SPRAY DRY PROCESS

ICON® GUM
FILTERABLE, HIGH-QUALITY 

LEVOROTATORY

SMARTGUM®

SO2 FREE, FILTERABLE HIGH-
QUALITY LEVOROTATORY
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ARABAN® SPRAY DRY

• Sušený pomocí sprejového 
sušení

• Pevné skupenství
• Při zpracování nejsou použity 

chemické ani enzymatické 
úpravy pro fázi čištění

ICON® GUM 

• Filtrovatelný
• Velmi kvalitní
• Čirá a světlá barva
• Vysoká molekulová hmotnost 
• Vylepšuje aromatickou čistotu 

vína

SMARTGUN®

• Bez SO2

• Filtrovatelný
• Čirá a světlá barva
• Vylepšuje aromatickou čistotu 

vína

Zelené tóny Zelené tóny

Minerálnost Minerálnost

Květinové 
tóny

Květinové 
tóny

Odrůdové 
aroma 

Odrůdové 
aroma 

Hořkost

Plnost

Hořkost

Plnost

Kontrolní vzorek 

X-PRO Identity White

Kontrolní vzorek 

X-PRO Identity White

Akácie senegalská
LEVOTOČIVÁ

• stabilizace barvy
• kulatost

Akácie arabská
PRAVOTOČIVÁ

• součinnost při stabilizaci
• kulatost
• fi ltrovatelnost

LEVO-
TOČIVÁ

PRAVO-
TOČIVÁ

PRAVO-
TOČIVÁ

LEVO-
TOČIVÁ

PRAVO-
TOČIVÁ

LEVO-
TOČIVÁ

LEVO-
TOČIVÁ

LEVO-
TOČIVÁ

Enologické přípravky
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FINAL touch POP - Pro perfektní perlivá vína
Jedinečný prostředek FINAL touch POP je specifi ckou částí manoproteinů z kvasinek Saccharomyces
cerevisiae, připravený speciálně pro zvýšení kvality šumivých vín s dlouhodobým účinkem. Zlepšuje 
jejich organoleptické vlastnosti a zachovává jejich mineralitu stejně jako elegantní, svěží a vyvážené 
aroma. Zlepšuje jemnost a perzistenci šumivých vín. Ochranné koloidní vlastnosti manoproteinů 
přispívají ke stabilitě vína z hlediska vinného kamene.

Dávkujte přímo do vína 20–40 ml/hl po sekundární fermentaci okamžite před lahvováním (Charmatova 
metoda) nebo při dávkovaní likéru přidávaného po odstřelování (tradiční metoda).

FINAL touch TONIC - Pro perfektní bílá a růžová vína
FINAL touch TONIC je extrahovaný manoprotein ze specifi ckého kmene Saccharomyces cerevisiae - 
speciálně vybraný produkt, který během stárnutí bílých a růžových vín dlouhodobě zachovává jejich 
původní aromatickou svěžest a jednoznačně zlepšuje jejich senzorické vlastnosti. Vína tak budou 
svěžejší, s lepší aromatickou intenzitou a poutavější chutí. Taktéž přispívá ke stabilitě kyseliny vinné ve 
víně a ke koloidní rovnováze, čím zároveň zlepšuje strukturu.

Dávkujte přímo do vína v množství 20–40 ml/hl těsně před lahvováním.

FINAL touch GUSTO – Pro perfekní červená vína
Produkt FINAL touch GUSTO je manoproteinová frakce získaná extrakcí z kmene Saccharomyces 
cerevisiae, která přispívá ke stabilizaci kyseliny vinné proti vysrážení vinného kamene, a současně 
zlepšuje organoleptické vlastnosti červených vín. Taktéž poznatelně zvýrazňuje aromatickou intenzitu 
a perzistenci, jemnost, svěžest a ovocnost červených vín, zlepšuje jejich celkovou vyváženost a plnost. 
Produkt též snižuje astringenci a svíravost taninů v červených vínech. Má okamžitý vliv na kvalitu.

Dávkujte do červeného vína v poměru 10–40 ml/hl pred fi nálním fi ltrováním a lahvováním.

Produkty FINAL touch jsou dodávané v kapalné formě (v nádobách s objemem 1 litr nebo 5 litrů) a jsou tak plně rozpustné a účinkují 
okamžitě a dlouhodobě. Před použitím daného přípravku musí být provedeny laboratorní stabilizační zkoušky.

Zrání a stabilizace
Manoproteiny pro stabilizaci vína

Čipsy, desky, paličky 

Produkt Typ a stupeň 
vypálení Senzorický efekt Původ Dávkování

Best Oak  2NTF nepálené
bohatší struktura, redukce adstringence pro 
bílá vína 

německý dub mošt 50–100 g/100 kg  

Best Oak  4MT středně pálené, 4 mm
senzorická optimalizace, stabilizace barvy, 
zlepšení struktury tříslovin

německý dub
červená vína: 
mladé víno   50–200 g/hl
zrající víno   50–200 g/hl

Best Oak  8MT středně pálené, 8 mm
senzorická optimalizace, stabilizace barvy, 
zlepšení struktury tříslovin

německý dub
červená vína: 
mladé víno   50–200 g/hl
zrající víno   50–200 g/hl

Doreau chipsy

fi ne (2–5 mm)
senzorická optimalizace, stabilizace barvy, 
zlepšení struktury tříslovin

francouzský dub

bílá vína: 
200–400g/hl jen alkoholová fermentace

medium (5–8 mm)
200–400/l                              
jen zrání červená vína

Doreau paličky
1 set = 16 ks 
(330 mm × 19 mm)

ovocný charakter a aromatická komplexnost francouzský dub
1 set (16 ks) na 225l                 
do použitých sudů

Doreau desky

základní aromatická komplexnost a struktura, účinek 
se liší podle doby kontaktu, při alkoholové a 
malolaktické fermentaci francouzský dub

1–3 ks/hl, doba 2–4 měsíce

L 1–2 ks/hl, doba 4–8 měsíců

XL jen po dobu zrání vína 1–2 ks/hl, doba 8 a více měsíců
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Fragments
A collection able to preserve your wines and guarantee a tailor-made winemaking support.

Sticks
A collection able to preserve your wines and guarante a tailor-made winemaking support.

Sticks

Recommandations

Toast

Individual sachet packaging of 16 inserts

Ageing

Staves
The traditional oak quality, selected for their aromatic potential.

Sticks
A collection able to preserve your wines and guarante a tailor-made winemaking support.

Enologické přípravky
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Sanitační a čisticí prostředky

Sanitace

Produkt Charakteristika Dávkování

V STANDARD 
CHLOR  HP

Dezinfekce na bázi aktivního chlóru, vhodná pro použití v potravinářském průmyslu na odstranění organických 
nečistot a snížení tvorby povrchových usazenin. 0,5–2 %

V STANDARD 
CHLOR  PLUS

Vysoce koncentrovaný čisticí a desinfekční prostředek vhodný na odstranění mastných nečistot a bílkovin se 
zvýšeným obsahem aktivního chlóru. 

0,5–2 %

Sanitační prostředky

Produkt Charakteristika Dávkování

BIOCIDA V®, 
BIOCIDA V® 05 

Širokospektrální sanitační a dezinfekční roztoky na bázi kyseliny peroctové, určené 
na studenou sanitaci v potravinářství (např. sterilizace svíček, potrubí, plničů). 

0,05–0,2 %

BLASTOCIDA® V Sanitační prostředek na bázi jódu, vhodný na čištění příjmových a dopravních zařízení. 0,02–0,2 % 

Alkalické čistící a dezinfekční prostředky

Produkt Charakteristika Dávkování

V ULTRA LIFE Roztok organických kyselin určený na sanitaci a uskladňování membrán z organických materiálů. 0,5–2 %

CROSS CAUST 
PLUS

Sanitační prostředek pro mikrofi ltraci, ultrafi ltraci, reverzní osmózu. 1,5–3 %

OXYFLOW Anorganický sanitační prostředek na bázi aktivního kyslíku. 0,5–5 %

Čištění plnících linek
Produkt Charakteristika

SPRAY STERIL ECO 
Sanitace a desinfekce technologických zařízení na bázi alkoholu, zabraňuje růstu plísní a jiných nežádoucích mikroorganismů, 
určená pro aplikaci bez vody. Aplikace postřikem. 

Čištění cartridgies a membránových fi ltračních prvků

Čištění podlah

Produkt Charakteristika

V FLOOR Čisticí prostředek na mytí podlah, možné použít i do profesionálních strojů na čištění podlah.

Pěnicí prostředky

Produkt Charakteristika Dávkování

V ACID FOAM 
Kyselý pěnový detergent na bázi kyseliny fosforečné, PAL a inhibitorů  koroze, určený na odstranění 
vápenných usazenin. 

2–5 %

Sanitační a čistící prostředky

Produkt Charakteristika Dávkování

STERIL LEGNO
Kyselý prostředek na čištění, dezinfekci a regeneraci dřevěných sudů. Obsahuje indikátor dosažení konečného 
stádia regenerace. 

0,5–2 %

DETAR LEGNO Alkalický prostředek určený na regeneraci dřevěných sudů. Odstraňuje inkrustace vinného kamene. 2–10 %

Čištění sudů

Produkt Charakteristika
Kapacita
pumpy l/min

Ø hadice
(mm)

Nášlapná pumpa
z PP

Odolné vůči slabým kyselinám, zásadám a detergentum. 20–30 15–22

Nášlapná pumpa
z PVDF

Vhodné pro kyseliny a louhy, vyjma silně oxidujích kyselin a louhu. Odolné vůči 
chlorovému bělidlu.

20 16

Nášlapná pumpa
z nerezové oceli

Vhodné pro kapaliny, které nejsou snadno hořlavé v kategorii nebezpečnosti AIII (VbF). 26 18

Nášlapná pumpa
s hadicí a uzavíracím
kohoutkem

Součástí tohoto čerpadla jsou PP trubky a 1,5 m vypouštěcí hadice z PVC 
s uzavíracím kohoutem z PP/PE Ø10 mm.

12 12

Nášlapná pumpa

Laboratorní kniha

CZ software připojený k přístrojům s digitál-
ním výstupem umožňuje dále pracovat s na-
měřenými daty a provádět analýzy a statistiky. 

n   Sloučení výsledků naměřených pro jeden produkt  
      na více přístrojích. 
n   Filtrování dat a tisk sestav dle požadavků uživatele. 
n   Export do excelu nebo jiných programů. 
n   Zadání limitů dle norem. 
n   Automatické vyhodnocování výsledků se signalizací       
      překročení nastavených limitů. 
n   Možnost připojení na Idolyzér včetně zápisu hodnot 
      SO2 do laboratorní knihy.
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Laboratorní kniha

CZ software připojený k přístrojům s digitál-
ním výstupem umožňuje dále pracovat s na-
měřenými daty a provádět analýzy a statistiky. 

   Sloučení výsledků naměřených pro jeden produkt  

   Filtrování dat a tisk sestav dle požadavků uživatele. 
   Export do excelu nebo jiných programů. 

   Automatické vyhodnocování výsledků se signalizací       

   Možnost připojení na Idolyzér včetně zápisu hodnot 
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Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje 

Měření analytických 
parametrů vína 

EP lis - detail 

„Sulfilyser+ je prístroj na veľmi rýchle stanovenie SO2 vo víne, 
který využívam najmä pred fľašovaním medzi jeho prednosti 
patrí meranie SO2 v červenom víne, kde je výsledok presný 
– nezávislý od intenzity farby vína. Využívam na prístroji aj 
stanovenie redukujúcich látok (napr. kyseliny askorbovej). 
Roztoky na meranie sú stabilné 6 mesicov, netreba opravy ani 
prepočty.  Je to veľmi jednoduché stanovenie v pár krokách, 
ktoré poslúži dobre každému vinárovi.“

Ing. Lukáš Berta, spolumajitel,
Vinárstvo BERTA, Strekov

Přístroje a zařízení pro klasické analytické metody 

n   Měření volného a celkového SO2

› Sulfi lyser, Sulfi lyser+, TitraEvo
›  Arbitrážní metoda – aparatura FRANTZ PAUL

n   Měření celkových trovatelných syselin a pH
› TitraEvo

n   Stanovení obsahu alkoholu
›  kovový ebulioskop s digitálním teploměrem, 
›  elektrický ebulioskop s chlazením,
›  elektrický ebulioskop s digitální teplotní sondou 

n   Extrakce alkoholu a prchavých kyselin
› Alco O2, DE EVO, DE 2000, DE Compaq

n   Stanovení obsahu CO2

›  afrometry a šroubovací  uzávěr, korky, korunky na perlivá 
a šumivá vína

›  afrometry do provozu na sledování  obsahu CO2

v průběhu  sekundárního kvašení 

Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje
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 Přístroje a zařízení pro klasické analytické metody
- Iodolyser, Sulfi lyzer a Sulfi lyzer+

– měření volného a celkového SO2

- Titralyser – měření celkových titrovatelných kyselin a pH
- Ebulioskop – stanovení obsahu alkoholu
- DE EVO – destilační jednotky pro stanovení obsahu 

alkoholu a těkavých kyselin
- Afrometr – stanovení obsahu CO2

- Titrivin – referenční materiály pro kontrolu přesnosti měření
 Spektrofotometry 
-  měření celé řady parametrů (glukóza, fruktóza, celkové 

kyseliny, kyselina jablečná, mléčná a další) 
 Digitální a ruční optické refraktometry
-  pro měření cukernatosti hroznů, rychlé 

a jednoduché měření
 Měření obsahu CO2

-  stanovení CO2, objektivní a přesné výsledky

 

Rychlá analytika 40

 QFT 
- měření indexu fi ltrovatelnosti

 Proteotest 
- detekce bílkovin

 Průtokový refraktometr 
- měření cukernatosti

 Turbidimetr 
- měření zákalu

 On-line měření CO2

 pH metr
 Měření kyslíku v lahvi

Měření dalších parametrů vína

Proteotest

QFT

42Zkušenost pro vaše víno

Elektrický
ebulioskop 
(alkohol)

Iodolyser 
(SO2)

Sulfi lyser (SO2)

Titralyser 
(celkové 
kyseliny 
a pH)

Sulfi lyser+ (SO2)
Průtokový 
refraktometr
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 Přístroje a zařízení pro klasické analytické metody
- Iodolyser, Sulfi lyzer a Sulfi lyzer+

– měření volného a celkového SO2

- Titralyser – měření celkových titrovatelných kyselin a pH
- Ebulioskop – stanovení obsahu alkoholu
- DE EVO – destilační jednotky pro stanovení obsahu 

alkoholu a těkavých kyselin
- Afrometr – stanovení obsahu CO2

- Titrivin – referenční materiály pro kontrolu přesnosti měření
 Spektrofotometry 
-  měření celé řady parametrů (glukóza, fruktóza, celkové 

kyseliny, kyselina jablečná, mléčná a další) 
 Digitální a ruční optické refraktometry
-  pro měření cukernatosti hroznů, rychlé 

a jednoduché měření
 Měření obsahu CO2

-  stanovení CO2, objektivní a přesné výsledky
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 QFT 
- měření indexu fi ltrovatelnosti

 Proteotest 
- detekce bílkovin

 Průtokový refraktometr 
- měření cukernatosti

 Turbidimetr 
- měření zákalu

 On-line měření CO2

 pH metr
 Měření kyslíku v lahvi

Měření dalších parametrů vína

Proteotest

QFT
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elektrický 
ebulioskop

Sulfi lyser

TitraEvo

n   Alpha II FT-IR analyzátor vína
› analýza pevných částic - NOVINKA 
› inovativní měřící technika ATR (diamantový ATR krystal)
› rychlá analýza moštů a vín (výsledky k dispozici do 90 s 

od začátku měření)
› jednoduchá obsluha, bez přípravy vzorku, žádný 

spotřební materiál
› velmi snadné čištění bez použití čistících roztoků
› robustní, malý a přenosný analyzátor
› přesné a spolehlivé výsledky
› kalibrační databáze pro mošty a vína

Analýza vína

n Měřené parametry:
› Alkohol
› Hustota 
› Fruktóza 
› Glukóza 
› Sacharóza 
› Redukující cukry 
› pH
› Glycerol 
› Celkový obsah kyselin 
› Těkavé kyseliny 
› Kyselina jablečná 
› Kyselina mléčná 
› Kyselina citrónová 
› Kyselina vinná

Bruker Optics is continually improving its products and reserves the right to change specifications without notice. 
© 2011Bruker Optics BOPT - 4000476- 01

www.brukeroptics.com Bruker Optics

The Autosampler AIM 3300 is confi gured for the use with 
the Bruker wine- and FAME-analyzers allowing to realize 
a high sample throughput. Sample vials with a maximum 
allowed height of 150 mm are placed in three racks with 21 
positions each. For IR-analysis the samples are transferred 
successively from the vials to the fl ow-through cell of the 
respective analyzer. 
The AIM 3300 uses a unique “pirouette” motion to access all 
sample positions on the tray.  This novel approach in design 
allows faster, more effi cient probe movements and greater 
overall product reliability. The autosampler is equipped with 
a septum piercing needle allowing to use sample septum 
capped vials which prevent alcohol or solvent evaporation 
from the samples. For automated background measurement 
and cleaning a wash station allows to fl ush the tubing and 
ATR fl ow-through cell with the solvent from a reservoir. The 
autosampler is controlled by the dedicated wizard software 
of the analyzer systems.

For more information visit : www. brukeroptics.com

Product Note M137 - 04/12

1019602
Autosampler AIM 3300 
for liquids

Key specifi cations:
 Sample capacity: Up to 270 samples in three racks, 

standard: 63 samples.

 Maximum vial height: 150 mm

 Host: 1 x RS232

 Aux: 1 x RS232/RS485, 4 x Relay contacts,  

 8 x Digital Inputs

 Power supply: 110-240 V, 50/60 Hz

 Dimensions: 28.5 cm L x 49 cm D x 51 cm H

 11” L x 19” D x 20” H

 Weight: 13.5 kg (30lbs)

 Pump: 2 channel peristaltic fixed speed pump 

 with 200 RPM.

 Included:

 -Wash station

 -Tubing

 -Septum piercing needle with vial stop

 -3 sample racks for 21 vials (OD 30 mm) each

 -100 glass vials, OD 30 mm, 40 ml volume, septum 

caps

 -RS232 cable

 Order number: 1019602

Alpha II analyzátor

Alpha analyzátor

Podavač vzorků

„Alpha analyzátor je pro nás velkým přínosem. Jeho obsluha 
je velmi jednoduchá a rychlá. Jediným, nejdůležitějším krokem 
před používáním, je věnovat pozornost a důslednost kalibraci 
analyzátoru. Pro nás je nejvíce cenné to, že za krátkou dobu 
máme možnost provést analýzy velkého množství vzorků. 
V době kampaně je to neocenitelný pomocník díky rychlé 
analýze moštů a kvasících vín. Vše je díky analyzátoru Alpha 
mnohem flexibilnější a pro provoz jednodušší.“

Ing. Iva Šantavá, 
enoložka, VÍNO BLATEL, a.s.
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Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje 

Měření dalších 
parametrů vína

„Pre prenosný pristroj LP20 na meranie CO2 sme sa rozhodli 
v roku 2020. Už pri prezentácii nas zaujal, že je založený 
na novej optickej technológii merania s vysokou rýchlosťou 
a presnosťou. Rozsah merania je až do 12 g/l  CO2 s vynikajúcou 
opakovateľnosťou. Praktickosť a jednoduchosť ovládania 
v prevádzkových podmienkach ocenili všetci operátori.“

Ing.Juraj Slovacek, vedúci výroby
Hubert J.E. spol.s r.o., Sereď

Přístroje a zařízení pro instrumentální analytické metody

n   Měření O2 a CO2 v nápojích
› Výrobní a laboratorní přístroje
›  Průtokové analyzátory
›  Analyzátory Maselli - řada LP  na měření cukernatosti, 

alkoholu, extraktu a CO2 v nealko nápojích a pivu
n   Měření indexu fi ltrovatelnosti vína a vody
› QFT test, test SDI 
n   Měření cukernatosti moštů
›  Moštoměry
›  Kukátkové, digitální optické, laboratorní a průtokové

refraktometry
n   Detekce bílkovin 
›  PROTEOTEST
n   Měření zákalu moštů a vín
›  Přenosné, laboratorní a stolní turbidimetry
n   Měření pH moštů a vín
›  Přenosné a laboratorní, stolní jet-metry
n   Měření intenzity barvy, kyseliny askorbové, glukózy, fruktózy 
›  Spektrometry
n   Měření hustoty a stanovení alkoholu ve víně, pivě, lihovinách 
›  Automatické hustoměry DDM – Rudolph

Proteotest 
- test detekce bílkovin

EP lis - detail 

LP 20

n   Mikrobiologie 
› laminární boxy a inkubátory
› plynové kahany
› očkovací sady a půdy

n   Spotřební materiál
› Wypall utěrky
› míchadla
› laboratorní sklo
› fi ltrační papír

n   Laboratorní nábytek
› návrhy a realizace interiérů laboratoří

n   Drobné laboratorní přístroje
› varné desky 
› pH metry
› digitální a  analogové dávkovače na lahve 
› odstředivky
› teploměry
› hustoměry

Vybavení laboratoří 
a spotřební materiál

Mnohé vinařské laboratoře v České i Slovenské republice 
vybavujeme nejen námi dodávanými přístroji, ale také 
labotorním spotřebním materiálem, jako jsou zkumavky, 
baňky, filtrační papíry, kyvety a další. Škála námi nabízeného 
zboží pro laboratoře je široká a každý v ní najde potřebné.

EP lis - detail 

Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje
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 mikrobiologie
 spotřební materiál
-  Wypall utěrky
-  kyvety
-  laboratorní sklo
-  fi ltrační papír
 laboratorní nábytek

 chemikálie
 laminární boxy a inkubátory

Vybavení laboratoří a spotřební materiál

Vždy něco navíc...43

přenosný 
turbidimetr

test 
fi ltrovatelnosti

vína

Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje
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 mikrobiologie
 spotřební materiál
-  Wypall utěrky
-  kyvety
-  laboratorní sklo
-  fi ltrační papír
 laboratorní nábytek

 chemikálie
 laminární boxy a inkubátory

Vybavení laboratoří a spotřební materiál

Vždy něco navíc...43

varná deska 
s míchadlem

pH metr

dávkovače 
analogové 
a digitální

Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje
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 Přístroje a zařízení pro klasické analytické metody
- Iodolyser, Sulfi lyzer a Sulfi lyzer+

– měření volného a celkového SO2

- Titralyser – měření celkových titrovatelných kyselin a pH
- Ebulioskop – stanovení obsahu alkoholu
- DE EVO – destilační jednotky pro stanovení obsahu 

alkoholu a těkavých kyselin
- Afrometr – stanovení obsahu CO2

- Titrivin – referenční materiály pro kontrolu přesnosti měření
 Spektrofotometry 
-  měření celé řady parametrů (glukóza, fruktóza, celkové 

kyseliny, kyselina jablečná, mléčná a další) 
 Digitální a ruční optické refraktometry
-  pro měření cukernatosti hroznů, rychlé 

a jednoduché měření
 Měření obsahu CO2

-  stanovení CO2, objektivní a přesné výsledky

 

Rychlá analytika 40

 QFT 
- měření indexu fi ltrovatelnosti

 Proteotest 
- detekce bílkovin

 Průtokový refraktometr 
- měření cukernatosti

 Turbidimetr 
- měření zákalu

 On-line měření CO2

 pH metr
 Měření kyslíku v lahvi

Měření dalších parametrů vína

Proteotest

QFT

42Zkušenost pro vaše víno

Elektrický
ebulioskop 
(alkohol)

Iodolyser 
(SO2)

Sulfi lyser (SO2)

Titralyser 
(celkové 
kyseliny 
a pH)

Sulfi lyser+ (SO2)
Průtokový 
refraktometr

Laboratorní přístroje Laboratorní přístroje

4746

 Přístroje a zařízení pro klasické analytické metody
- Iodolyser, Sulfi lyzer a Sulfi lyzer+

– měření volného a celkového SO2

- Titralyser – měření celkových titrovatelných kyselin a pH
- Ebulioskop – stanovení obsahu alkoholu
- DE EVO – destilační jednotky pro stanovení obsahu 

alkoholu a těkavých kyselin
- Afrometr – stanovení obsahu CO2

- Titrivin – referenční materiály pro kontrolu přesnosti měření
 Spektrofotometry 
-  měření celé řady parametrů (glukóza, fruktóza, celkové 

kyseliny, kyselina jablečná, mléčná a další) 
 Digitální a ruční optické refraktometry
-  pro měření cukernatosti hroznů, rychlé 

a jednoduché měření
 Měření obsahu CO2

-  stanovení CO2, objektivní a přesné výsledky
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Obchodní zástupce
Ing. Libor Klein

+420 606 648 109 | l.klein@oks.cz

Objednávky
Adéla Pokorová

+420 734 756 251 | a.pokorova@oks.cz

Servis, dispečink:
+420 606 627 084

servis@oks.cz

Adresa:
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

Bořetická 2668/1 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
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O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o.
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Slovenská republika
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Finesse
• Elegance šumivých vín
• Zlepšení jemnosti
• Zkvalitnení perlení

Identity Red
• Ochrana puvodní aromatiky
• Harmonizace vína
• Snízení astringence, zelených 
 tónu a pocitu suchosti

Identity White
• Ochrana puvodní aromatiky
• Silný antioxidacní úcinek
• Harmonizace vína
• Mineralita a jemnost

Protection
• Ochrana reduktivity vína
• Silný antioxidacní úcinek
• Alternativa k sírení vína
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