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BBIIOOSSTTAARRTT    
Růstové medium pro kvasinky 
 
 
Složení  
Kvasniční autolyzát, buněčné stěny. 
 
Vlastnosti    
BIOSTART je r ůstové médium pro kvasinky 
v průběhu p řípravy. 
BIOSTART frakce nerozpustných polysacharidů 
(buněčné stěny) jsou tak snadno k dispozici 
v průběhu rehydratace kvasinek a v první fázi 
fermentace. 

BIOSTART je přírodní výživa přinášející do ka-
paliny požadované množství esenciálních ami-
nokyselin sloužících jako růstový faktor rehydra-
tovaných kvasinek. 

Autolyzát kvasinek přítomný v BIOSTART   
umožňuje obnovit propustnost buněčných mem-
brán. 

BIOSTART redukuje nasycené mastné kyse-
liny, které jsou pro kvasinky toxické a výraz-
ně snižují jejich faktor p řežití. 
BIOSTART poskytuje aminokyseliny a nukleoidy 
důležité pro množení kvasinek v první fázi pro-
pagace. 

BIOSTART je také vynikající aktivátor fermenta-
ce v kombinaci s anorganickou výživou (VINO-
VIT). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené dávkování 1:4 k hmotnosti rehydra-
tovaných kvasinek.  

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

 
Dávkování  
30-40 g/hl jako aktivátor  
 
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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