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Enologica Vason (Vason Group) 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΖΥΜΩΣΗΣ 

BOOSTER ACTIV PREMIUM 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κυτταρικά τοιχώματα ζυμών 50%, θειαμίνη 0.1%, φυτικά βοηθητικά μέσα φιλτραρίσματος (φυτικές ίνες 

κυτταρίνης) 49.9%.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το BOOSTER ACTIV PREMIUM® είναι ένας καινούριος ενεργοποιητής της αλκολικής ζύμωσης ο οποίος 

είναι το αποτέλεσμα πολλών ερευνών του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της Enologica Vason. Οι έρευνες 

αυτές είχαν ως σκοπό την μελέτη σε βάθος της αλκοολικής ζύμωσης από το μέσον και έπειτα (μέχρι το 

τέλος της αλκοολικής ζύμωσης), δηλαδή κατά την «στάσιμη φάση» της ανάπτυξης των ζυμών, όπου ο 

αριθμός των κυττάρων των ζυμών παραμένει σταθερός. Σε αυτή την φάση της ζύμωσης, η παροχή 

στοιχείων απαραίτητων στη διατροφή των κυττάρων καθώς και παραγόντων οι οποίοι δρουν έναντι όλων 

των τοξικών συστατικών οι οποίοι υπάρχουν εκείνη την χρονική στιγμή στο μέσον, είναι εξόχως 

σημαντική για την μεταβολική δραστηριότητα των ζυμών και την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης. 

Η σύνθεση του BOOSTER ACTIV PREMIUM® είναι μελετημένη έτσι ώστε να κρατάει υπό έλεγχο την 

παραγωγή πτητικής οξύτητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζύμωσης. 

Η υψηλή περιεκτικότητα του προϊόντος σε κυτταρικούς φλοιούς εξασφαλίζει μια πολύ σημαντική δράση 

έναντι των τοξικών για τις ζύμες παραγόντων, ενώ η παρουσία της θειαμίνης εξασφαλίζει τη βέλτιστη 

ανάπτυξη της ζυμοχλωρίδας, «οδηγώντας» τη ζύμη σε μια μεταβολική οδό κατά την οποία είναι 

περιορισμένη η παραγωγή ακεταλδεΰδης και κετονοξέων, διατηρώντας κατά συνέπεια στον οίνο ένα 

μεγαλύτερο κλάσμα ενεργού διοξειδίου του θείου. 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η σύνθεση του BOOSTER ACTIV PREMIUM® (βασισμένη στους κυτταρικούς φλοιούς, στη θειαμίνη και 

στις φυτικές ίνες κυτταρίνης) έχει μελετηθεί έτσι ώστε να το καθιστά απαραίτητο από το μέσον της 

ζύμωσης και έπειτα, με σκοπό μια ομαλή και ολοκληρωμένη ζύμωση. Επίσης βρίσκει άριστη εφαρμογή 

για την επανεκκίνηση των ζυμώσεων οι οποίες έχουν υποστεί διακοπή, ή σε οινοποιήσεις στις οποίες η 

πορεία της αλκοολικής ζύμωσης έχει επιβραδυνθεί ή εξελίσσεται με πολύ μικρή ταχύτητα (sluggish 

. 

ια τη χρήση του BOOSTER ACTIV PREMIUM® τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς.

fermentations). 

Για την επίτευξη των παραπάνω, συνίσταται η ταυτόχρονη προσθήκη οξυγόνου στο εν ζυμώσει γλεύκος

Γ  

. Αφήστε το να ηρεμήσει 

ουλάχιστον για μισή ώρα και ύστερα προσθέστε το αναδεύοντας προσεκτικά. 

ενο όριο τα 60mg/hl) και 15gr/hl  κυτταρικών φλοιών ζύμης (μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τα 

0gr/hl). 

ακουλάκια από πλαστικοποιημένο χαρτόνι 0.5Kg. 

ιατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

ο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύστε το BOOSTER ACTIV PREMIUM® στο νερό, σε αναλογία 1:5
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

10-30 gr/hl από την μέση της ζύμωσης και έπειτα. 

Προειδοποίηση: 30gr/hl BOOSTER ACTIV PREMIUM® αποφέρουν 30mg/hl θειαμίνη (μέγιστο 

επιτρεπόμ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

“Changes in Wine as a Consequence of Nitrogen Supplementation in Grape Must” (Agostino Cavazza, 

tituto Agrario di San Michele / Italy, M. Caputo, E. Bocca, R. Ferrarini, P. Giudici) Is
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