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VVIINNOOMMIIXX  
Bio-aromatický regulátor 
 
 
Složení  
Extrakt z kvasinek vyrobených fermentací Sac-
charomyces cerevisiae, speciálně selektovaných 
pro vinařský průmysl. 
 
Vlastnosti    
VINOMIX obsahuje vysoký podíl dusíkatých lá-
tek, aminokyselin, vitamínů a minerálních látek, 
zajišťující kompletní kvašení bez vedlejších pro-
duktů. 

VINOMIX podpoří svým složením aromatický 
profil vína.  

Dodání aminokyselin v pr ůběhu fermentace, 
je velmi d ůležité p ři biosyntéze látek d ůleži-
tých p ři tvorb ě aroma. 
Vyšší alkoholy vznikají ve víně během kvašení 
a jsou zastoupeny v malém množství (150–700 
mg/l). Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin 
v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických 
látek vína. 

VINOMIX přináší větší jemnost a aromatickou 
intenzitu ve srovnání s přidáním pouze anorga-
nického dusíku. 
 
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 nebo moštu.  

Následně celé množství přidejte do fermentační 
nádrže za stálého míchání.  

Aplikujte v 1/3 fermentace pro optimalizaci dodá-
ní živin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dávkování  
20-30 g/hl mošty bohaté na cukr 1/3 fermentace 

30 g/hl v průběhu fermentace 

Doporučujeme v kombinaci s DAP L 20 g/hl na 
začátku fermentace. 
 
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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