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AALLII  SSTTAARRTTEERR  PPLLUUSS  
Komplexní fermenta ční výživa 
 
 
Složení  
Kvasniční autolyzát, hydrogenfosforečnan 
amonný, buněčné stěny, celulóza a thiamin B1. 
 
Vlastnosti    
ALI STARTER PLUS je komplexní výživa, která 
se používá při fermentaci. Její složení je charak-
terizováno „přiměřenou dostupností“ živin a růs-
tových faktorů pro kvasinky nutných pro jejich 
metabolismus. 
ALI STARTER PLUS zabra ňuje p řípadným 
rizik ům vznikajícím p ři problematické nebo 
zastavené fermentaci (sirovodík). 
ALI STARTER PLUS komplexní frakce nutričních 
buněčných stěn kvasinek a celulózy absorbující 
některé inhibitory kvašení. 

 

Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Použití 
Rozpusťte potřebné množství přípravku v 
10násobném množství vody, moštu nebo vína.  

Následně celé množství přidejte do fermentační 
nádrže za stálého míchání.  

Pro více detailů k nutriční výživě a optimalizaci 
použití kontaktujte náš technologický servis. 

 

Dávkování  
30-40 g/hl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 30 g / hl produktu uvolní 45 mg / hl 
thiamin (maximální zákonný limit: 60 mg / hl) a 
asi 45 mg / l APA (k dispozici dusík). 

 
Balení 
10 kg pytle 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
 

 
 

Přeloženo volně z originálu společnosti Essedielle, 
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