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NNAATTUUSSTTAARRTT  MMAALLOO  
Aktivátor a bio-regulátor jable čno-mlé čného kvašení 
 
 
Složení  
Směs přírodních polysacharidů, komplexních 
dusíkatých látek, stopových prvků a vitamínů 
získaných z buněčných stěn kvasinek. 
 
Vlastnosti    
NATUSTART MALO byl speciálně vyvinut za 
účelem poskytnutí hlavních nutričních složek pro 
bakterie jablečno-mléčného kvašení. Vysoká 
hladina dostupných dusíkatých látek a obsa-
hu stopových živin a vitamín ů slouží zárove ň 
jako bio-regulátor.  
NATUSTART MALO má schopnost adsorpce 
krátkých a středně dlouhých řetězců inhibičních 
látek. 

NATUSTART MALO se používá v kombinaci 
s bakteriemi NATUFLORA OENOS na konci 
alkoholového 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  
20-40 g/hl výživa pro bakterie 
3-5 g/l detoxikace vína po upravení teploty na  
20 °C po dobu 24 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 40 g/hl NATUSTART MALO posky-
tuje 40 g/hl buněčných stěn kvasinek. 

 
Balení 
1 kg sáčky 

 
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. 
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