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MMAANNNNOOFFRREESSHH  33..00  
Bio-regulátor pro podporu aroma vín 
 
 
Složení  
Inaktivované kvasinky 100%. 
 
Vlastnosti    
MANNOFRESH 3.0 je vyvážený prostředek ur-
čený pro fermentaci, zcela organický, navržen 
pro optimální produkci aromatických látek bez 
fermentačních vad způsobených špatnou výži-
vou. 
MANNOFRESH 3.0 vysoký podíl vitamínů a 
aminokyselin, její vysoký obsah tripeptidů 
s antioxidační aktivitou podporují aromatickou 
plnost se zesílenou intenzitou na rozdíl od anor-
ganických živin použitých při kvašení. 
MANNOFRESH 3.0 obsahuje 94-97 % sušiny. 

• proteiny 47-50 % 
• celkový obsah sacharidů 36-38 % 
• lipidy 5-7 % 
• minerály7,5 % 

MANNOFRESH 3.0 poskytuje kvasinkám amino-
kyseliny a vitamíny. 

MANNOFRESH se používá na začátku fermen-
tace ihned po inokulaci kvasinek. 

 

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 a následně celé 
množství přidejte do rehydratační nádoby za 
stálého míchání. 

Prost ředek by m ěl být p řidán ihned po inoku-
laci kvasinek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ne spole čně s kvasinkami. 
 
Dávkování  
20-40 g/hl mošty 
V případě nedostatku APA doporučujeme spo-
lečně s D.A.P. VINOVIT pro optimální podíl asi-
milačního dusíku. 
 
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 a vlhkost. 

 
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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