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Enologica Vason (Vason Group) 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΖΥΜΩΣΗΣ 

FOSFOACTIV PREMIUM 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Κυτταρίνη λεπτής κοκκομετρίας 50%, όξινο φωσφορικό διαμμώνιο 37,5%, κυτταρικοί φλοιοί ζυμών 

12,5%. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η σύνθεση του FOSFOACTIV PREMIUM® είναι βασισμένη στα αμμωνιακά άλατα (όξινο φωσφορικό 

διαμμώνιο), στα πολυμερή από φυτικές πηγές και ζύμες τα οποία έχουν προσροφητική δράση έναντι των 

τοξικών παραγόντων ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα «μηχανικό» υποστήριγμα για τις ζύμες και επίσης 

επιτρέπουν την βαθμιαία απελευθέρωση και παροχή οξυγόνου και αζώτου. 

Επιπλέον, οι κυτταρικοί φλοιοί είναι πηγή πλούσια σε άζωτο και αζωτούχα συστατικά (αμινοξέα, 

πρωτεϊνες) σε λιπίδια (στερόλες) και σε άλλα μικροστοιχεία απαραίτητα και αναντικατάστατα στο 

μεταβολισμό των ζυμών. 

Η παρουσία στο FOSFOACTIV PREMIUM® αζώτου με την μορφή αμμωνιακών αλάτων, έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του pH σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την χρήση θειικών αλάτων και 

συνεπώς βρίσκει ιδανική εφαρμογή σε γλεύκη με υψηλές οξύτητες, ενώ και ο φωσφόρος ενεργεί στο 

μεταβολισμό των ζυμών και μειώνει την συγκέντρωση του σιδήρου και του ασβεστίου. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Η χρήση του FOSFOACTIV PREMIUM® βρίσκει ιδανική εφαρμογή όταν η αλκοολική ζύμωση έχει ήδη 

ξεκινήσει (2η – 3η ημέρα της ζύμωσης), ή θεωρητικά στο τέλος της εκθετικής φάσης ανάπτυξης των ζυμών. 
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Στην ίδια χρονική στιγμή, η οξυγόνωση (5-8 mg Ο2/lt γλεύκους) συνίσταται, ενώ εάν το FOSFOACTIV 

PREMIUM® συνδυαστεί με το V STARTER PREMIUM (το οποίο προστίθεται στην αρχή της ζύμωσης - 

εμβολιασμός), εγγυάται την παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών την πιο κατάλληλη στιγμή. 

Για τη χρήση του FOSFOACTIV PREMIUM®, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύουμε το FOSFOACTIV PREMIUM® στο νερό, σε αναλογία 1:5 και ύστερα το προσθέτουμε στο 

γλεύκος ή στο εν ζυμώσει γλεύκος προσεκτικά με ανάδευση. 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

40 - 80 gr/hl  

Προειδοποίηση: 80 gr/hl FOSFOACTIV PREMIUM® αποφέρουν περίπου 30 gr/hl αμμωνιακών αλάτων 

(φωσφορικά) και 10 gr/hl  κυτταρικών φλοιών ζύμης. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακουλάκια από πλαστικοποιημένο χαρτόνι 0,5 kg. 

Σάκοι των 20 kg. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Το FOSFOACTIV PREMIUM®  είναι ελαφρά υγροσκοπικό, για το λόγο αυτό διατηρήστε το σε στεγνό 

περιβάλλον. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

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

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