Fosfo Activ Premium
Μελετημένη σύσταση με 37,5% DAP, κυτταρίνη λεπτής κοκκομετρίας και κυτ. τοιχώματα ζυμών πλούσια σε λιπίδια
( στερόλες). Ιδανικά, χρησιμοποιείται όταν η αλκ. ζύμωση έχει ξεκινήσει. Στο σημείο αυτό οι ζύμες έχουν ανάγκη
από άζωτο σε εύκολα αφομοιώσιμη μορφή (αμμωνιακών αλάτων), ενώ η παρουσία των στερολών από τα κυτ.
τοιχώματα, χρησιμεύει ως παράγοντας αποτοξίνωσης από την ήδη παραχθείσα αλκοόλη. Προτείνεται επίσης η χρήση
του σε δόση 24g/kg ADY κατά την ενυδάτωση των ζυμών και σε 40-80gr/hL εντός 48 ωρών από την έναρξη της αλκ.
ζύμωσης.

V Activ Premium
Πλήρες θρεπτικό και ενεργοποιητής της αλκοολικής ζύμωσης. Το V Activ Premium® εξασφαλίζει μια πλήρη και
ολοκληρωμένη ζύμωση, ακόμα και υπό αντίξοες συνθήκες. Η ισορροπημένη σύστασή του, παρέχει στις ζύμες με
βέλτιστο τρόπο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανάπτυξης και επιβίωσης (DAP, θειαμίνη, βιταμίνες, μέταλλα, στερόλες).
Δοσολογία 24g/kg ADY κατά την ενυδάτωση των ζυμών και 40-100gr/hL εντός 48 ωρών από την έναρξη της αλκ.
ζύμωσης.

V Starter Premium
Ενεργοποιητής 4ης γενιάς, αποτελείται κατά 99,85% από προϊόντα αυτόλυσης ζυμών πλούσια σε οργανικό άζωτο
και από θειαμίνη σε ποσοστό 0,15%. Χρησιμοποιείται στο γλεύκος πριν από την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λευκή ροζέ και ερυθρή οινοποίηση. Οδηγεί τη ζύμη σε μια μεταβολική οδό μειωμένης
παραγωγής κετονοξέων (ενώσεων οι οποίες δεσμεύουν τον θειώδη ανυδρίτη) με αποτέλεσμα την διατήρηση
μεγαλύτερου ποσοστού μοριακού (ελεύθερου) SO2. Επίσης διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα της πτητικής οξύτητας.
Συνιστώμενη δοσολογία από 15 έως 40 g/hL.

V Starter Arom
Ενεργοποιητής και βιο-ρυθμιστής της αλκ. ζύμωσης, έχει μελετημένη σύσταση (προϊόντα αυτόλυσης ζυμών) πλούσια σε
πολυσακχαρίτες και γλουταθειόνη. Η προσθήκη του στο γλεύκος στα πρώτα στάδια της αλκ. ζύμωσης, παρέχει κατά τη
διάρκεια της ζύμωσης εξαιρετική δράση αποτοξίνωσης των ζυμών, ενώ διατηρεί υπό έλεγχο τον μεταβολισμό τους στο
κατάλληλο περιβάλλον οξειδοαναγωγής. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι η προστασία των παραγόμενων
αρωμάτων από οξειδώσεις, ενώ ταυτοχρόνως οδηγεί σε περιορισμένη παραγωγή κετονοξέων και ακεταλδεΰδης.
Δοσολογία από 15 έως 40 gr/hL.

V Starter Fruit
Ενεργοποιητής και βιο-ρυθμιστής της αλκοολικής ζύμωσης, για την μέγιστη έκφραση του φρουτώδους χαρακτήρα. Με
σύσταση που αποτελείται από 99,85% προϊόντα αυτόλυσης ζυμών και το υπόλοιπο θειαμίνη, όταν προστεθεί στα
πρώτα στάδια της αλκοολικης ζύμωσης (ακόμα και αμέσως πριν τον εμβολιασμό με ADY) το V Starter Arom οδηγεί την
αλκοολική ζύμωση (ροζέ και ερυθρή οινοποίηση) στη πλήρη έκφραση του αρωματικού χαρακτήρα μικρών κόκκινων
φρούτων. Δοσολογία 15 – 40 gr/hL.

Booster Activ Premium
Ειδικά μελετημένη σύσταση για χρήση από το μέσον της ζύμωσης και μετά, ιδιαίτερα σε γλεύκη με Δ.Α.Τ. >13.
Το BOOSTER ACTIV PREMIUM® είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας τμήμα R&D της Enologica Vason. Η καινοτομία
του προϊόντος, συνίσταται στον τρόπο και στη χρονική στιγμή προσθήκης του, με βάση τις μελέτες της διαδικασίας
ζύμωσης από το μέσον και έπειτα, όταν και ο πληθυσμός των κυττάρων ζυμών είναι στάσιμος. Σε αυτή τη λεγόμενη
“στατική φάση”, η προσθήκη του BOOSTER ACTIV PREMIUM® παρέχει μικρά, πολύτιμα συμπληρώματα της διατροφής
των ζυμών, αλλά και παράγοντες αποτοξίνωσης, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ολοκληρωμένη αλκοολική ζύμωση,
ιδιαίτερα σε υψηλόβαθμα γλεύκη. Δοσολογία 10 – 30 gr/hL από το μέσον της ζύμωσης και έπειτα.

