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Vulcascot živiny pro kvasinky

Základní charakteristika
S postupující změnou klimatu se nabídka živin v moštu změnila. Také globální podmínky (půdy, 

znečištění ovzduší, zvýšené používání postřiků) vytváří změny, se kterými jsou naše kvasinky během 

kvašení konfrontovány.

Vzhledem k odlišným podmínkám Vám můžeme nabídnout jak standardní živiny pro kvasinky, tak i 

zvláštní směsi, které přizpůsobíme Vašim specifickým požadavkům.

Velikost balení: 1kg

Použití
Podpora látkové výměny a pomnožení kvasinek během alkoholického kvašení.

Skladování
V chladu, suchu a chránit před světlem.
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Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.



Vulcaferm Nutri DAP

Základní charakteristika:
Vulcaferm Nutri DAP je vybraný čistý diammoniumphosphat. Podporuje kvasinky při jejich látkové 

výměně a je stěžejní při konečné fázi alkoholického kvašení.

Obzvláště při nedostatku fosfátu a dusíku, ale také jako čistá profylaxe (předběžně ochranné opatření) 

se Vulcaferm Nutri DAP osvědčil nejlépe.

 Vulcaferm Nutri DAP je při odpovídajícím dávkování ideální základ pro výměnu látek a výživu kvasinek. 

Právě v konečné fázi alkoholického kvašení panují pro kvasinky nepříznivé podmínky. Vysoké hodnoty 

alkoholu, klesající teplota a vysoké odumírání ztěžují kvasinkám převod cukru na alkohol. Při existenci 

Vulcaferm Nutri DAP budou ale kvasinky optimálně zásobeny živinami.

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 1,  25 kg

Dávkování
50-60 g/hl, dbát zákonných mezních hodnot. 

Odpovídající množství Vulcaferm Nutri DAP rozředit v malém množství vody a přidat k moštu. Důležité 

je přidání před začátkem kvašení, neboť kvasinky mohou silnou změnou koncentrace soli během kvašení 

utrpět šok („kvasinkový šok“) a potom odumřít.

Použití
Podpora látkové výměny a pomnožení kvasinek během alkoholického kvašení.

Skladování
V chladu, chránit před světlem a v suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Blanc

Základní charakteristika
Vulcaferm Blanc jsou speciálně vybrané suché kvasinky čisté (ušlechtilé) kultury, kmene Saccharomyces 

cerevisiae.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

robustnost a vysoký počet živých buněk.

Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro čistotu vůně (bez cizích „tónů“), 

tvorbu aroma a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku velmi vysokého počtu živých buněk nastává 

rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších 

produktů je zanedbatelná. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je nepatrná, stejně tak nepatrná je 

tvorba pěny.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16 g cukru zvýší o 1 Vol.% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   14° C - 30° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 5 – 7 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 10 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

 

Dávkování
15-20 g/hl; od 10° C a nižší 25-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Blanc nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v  množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám na kvalitě.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm C

Základní charakteristika
Vulcaferm C jsou speciálně vybrané suché kvasinky čisté (ušlechtilé) kultury, kmene Saccharomyces 

cerevisiae.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

robustnost a vysoký počet živých buněk.

Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro čistotu vůně (bez cizích „tónů“), 

tvorbu aroma a pro jisté konečné prokvašení.

V  důsledku velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení 

„divokých“ kvasinek z  vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Tvorba 

nežádoucích vedlejších produktů je nepatrná, stejně tak nepatrná je tvorba pěny.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   8° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 5 – 6 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 10 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

 Dávkování
15-20 g/hl; od 10° C a nižší 25-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm C nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 2,5 litru. 

Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do celkové 

nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím nebyl větší 

než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám na kvalitě.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Arome

Základní charakteristika
Vulcaferm Arome je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene Saccharomyces 

cerevisiae.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek.

Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro čistotu vůně (bez cizích „tónů“), 

pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení.

V  důsledku velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení 

„divokých“ kvasinek z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná 

tvorba pěny, dobrá sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další přednosti kvasinek 

Vulcaferm Arome. 

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 13 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 7 g / l

Produkce těkavých kyselin: < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Arome nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Müller Thurgau

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Müller Thurgau  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Müller Thurgau.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   17° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 12,8 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 40 mg / l  Produkce Glycerolu: 5– 7 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 15 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Müller 

Thurgau.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené)

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Grüner Veltliner  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Grüner Veltliner.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 13 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Grüner 

Veltliner.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Chardonnay

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Charnonay  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Chardonnay.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   12° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 10 mg / l

Produkce SO
2
:   < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Chardonnay.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Muskateller (Muškát)

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Muskateller  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro muškátové víno.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   12° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 10 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy muškátového 

vína.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Pinot Blanc

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Pinot Blanc  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Pinot Blanc.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 13 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Pinot Blanc.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Sauvignon Blanc

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Sauvignon Blanc  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Sauvignon Blanc.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 13 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 50 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Sauvignon 

Blanc.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Traminer (Tramín)

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Traminer  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Traminer.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „K2 typ killer“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 25° C  Alkoholová tolerance: do 13,7 Vol%

SO
2
 tolerance:    do max. 35 mg / l  Produkce Glycerolu: 6– 9 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.20 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Traminer.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Sparkling

Základní charakteristika
Vulcaferm Sparkling  je speciální výběr suchých kvasinek, který byl vytvořen speciálně pro druhé kvašení 

v lahvích nebo tancích (sektování).

Tento kmen je pěstován a množen za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek.

Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro čistotu vůně (bez cizích „tónů“) 

a pro bezpečné „druhé“ kvašení.

V důsledku velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při sektování.

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
30-40 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Sparkling nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. 

Použití
Vysoce kvalitní kvasinky pro druhé kvašení v lahvích nebo tancích.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Rouge

Základní charakteristika
Vulcaferm Rouge je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene Saccharomyces 

cerevisiae.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen 

na vitalitu, výtěžnost barvy a vysoký počet živých buněk. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité 

pro řízené kvašení, pro čistotu vůně (bez cizích „tónů“), tvorbu aroma a pro jisté konečné prokvašení. 

V  důsledku velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení 

„divokých“ kvasinek z  vinohradu. Obzvláště k  vyzvednutí jsou vysoká výtěžnost barvy a intensivně 

výrazné aroma. Nepatrná tvorba pěny, dobrá sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou 

další přednosti kvasinek Vulcaferm Rouge. 

Vlastnosti: Phenotype „neutral až  killer factor“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg. Vakuově baleno.

Dávkování
20 - 30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Rouge nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám barvy.

Použití
Pro řízené, odrůdu zvýrazňující a jisté prokvašení moštu a rmutu.

Skladování
V chladnu a suchu. 

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Blauer Portugieser

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Blauer Portugieser  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Blauer Portugieser.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,0 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15°C-30°C  Alkoholová tolerance: do 15,2 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 40 mg / l   Produkce Glycerolu: 5– 7 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 15 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Blauer 

Portugieser.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.

(Modrý Portugal) K
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Vulcaferm Exclusiv
Cabernet Sauvignon

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Cabernet Sauvignon  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, 

kmene Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro Cabernet Sauvignon.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 9 g / l

Produkce těkavých kyselin: < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Cabernet 

Sauvignon.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
St. Laurent

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv St. Laurent  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu St. Laurent.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 5– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.10 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy St. Laurent.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Merlot

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Merlot  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Merlot.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.20 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 15 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 

2,5 litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do 

celkové nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím 

nebyl větší než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek).

Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh kvašení kontrolovat/řídit vhodnými 

prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Merlot.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Cabernet Franc

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Cabernet Franc  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Cabernet Franc.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,2 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 9 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.20 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 15 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 2,5 

litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do celkové 

nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím nebyl větší 

než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek). Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh 

kvašení kontrolovat/řídit vhodnými prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, 

přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Cabernet 

Franc.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Blaufränkisch (Frankovka modrá)

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Blaufränkisch  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Blaufränkisch.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,5 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 35° C  Alkoholová tolerance: do 16,2 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 50 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 15 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 2,5 

litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do celkové 

nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím nebyl větší 

než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek). Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh 

kvašení kontrolovat/řídit vhodnými prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, 

přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Blaufränkisch.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Vulcaferm Exclusiv
Shiraz

Základní charakteristika
Vulcaferm Exclusiv Shiraz  je speciální výběr suchých kvasinek čisté (ušlechtilé) kultury, kmene 

Saccharomyces cerevisiae, optimalizované pro odrůdu Shiraz.

Tento kmen je pěstován a pomnožován za optimálních podmínek, přičemž obzvláštní zřetel je kladen na 

výrazný vzrůst aromatických látek. Použití kvasinek čisté kultury je krajně důležité pro řízené kvašení, pro 

čistotu vůně (bez cizích „tónů“), pro plynulou rychlost kvašení a pro jisté konečné prokvašení. V důsledku 

velmi vysokého počtu živých buněk nastává rychle zakvašení při současném potlačení „divokých“ kvasinek 

z vinohradu. Tvorba nežádoucích vedlejších produktů je zanedbatelná. Nepatrná tvorba pěny, dobrá 

sedimentační reakce a vysoká alkoholová výtěžnost jsou další předností těchto speciálních kvasinek.

Vlastnosti: Phenotype „„neutral až  killer factor“

16,2 g cukru zvýší o 1 Vol% alkoholu   Velmi nepatrná tvorba  H
2
S

Teplotní oblast:   15° C - 32° C  Alkoholová tolerance: do 15,5 Vol%

SO
2
 tolerance:    do 35 mg / l   Produkce Glycerolu: 6– 8 g / l

Produkce těkavých kyselin:  < 0.15 g / l   Produkce Acetaldehydu: < 20 mg / l

Produkce SO
2
:    < 10 mg / l

Trvalé kontroly kvality garantují tomuto produktu neměnnou kvalitu.

Velikost balení: 0,5 kg, vakuově baleno.

Dávkování
20-30 g/hl

Zavodnění: 0,5 kg Vulcaferm Exclusiv nechat nabobtnat při cca 35° C ve vodě a moštu, v množství po 2,5 

litru. Po 30 minutách bude násada, která má zpravidla vykázat mírnou tvorbu pěny, převedena do celkové 

nádoby, přičemž je třeba dbát na to, aby teplotní rozdíl mezi násadou a celkovým množstvím nebyl větší 

než max. 5° C (zabránit šoku kvasinek). Jakmile nastane kvašení v celkové nádobě, doporučuje se průběh 

kvašení kontrolovat/řídit vhodnými prostředky (např. výměníkem tepla), aby se zamezilo ztrátě aroma, 

přepěnění nebo ztrátám kvality.

Použití
Pro řízené, vysoce kvalitní a jisté prokvašení moštu a rmutu a zvýraznění charakteru odrůdy Shiraz.

Skladování
V chladnu a suchu.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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Mléčné bakterie
pro červené a bílé víno

Základní charakteristika
Vysoce koncentrovaná startovací kultura pro přímé zavedení biologického odbourávání kyselin 

v červeném a bílém víně. Biologické odbourávání kyselin pomocí startovacích kultur v červeném víně 

dosáhne mikrobiologické stability ve víně, sníží celkové hodnoty kyselin a lepší senzorickou harmonizaci 

vína.

Kromě toho, že částečně BSA v červeném víně je bráno jako samozřejmé, získává na významu stále více 

i  BSA v bílém víně. 

Náležitosti ve víně:

   Obsah zbytkového cukru menší / rovný 4 g / l

   Volné SO
2
 – obsah menší než 15 mg / l, v ideálním případě 0

   Celkové SO
2
 – obsah menší než 50 - 60 mg / l

   pH: větší než 3.0

   Obsah alkoholu: maximálně 15.5 Vol%

   Teplota vyšší/ rovna 15° C

Přítomnost jemných kvasinek podporuje BSA, oproti tomu má příliš mnoho kyseliny uhličité zpomalující 

účinek. 

Balení
startovací kultura pro 1000 litrů

startovací kultura pro 5000 litrů

Použití
Vína jsou ve své struktuře vyvážená a harmonická. Působení kyselin je omezováno, čímž se vína celkově 

zakulatí a zaplní. Podle BSA jsou vína mikrobiologicky stabilní.

Podle BSA je snížena potřeba SO
2
 .

Skladování
hluboce chlazené, uchovávat při –30° C a méně, 30 měsíců, krátkodobé výkyvy teploty během skladování 

nebo transportu nejsou zásadní.

Všechny informace nacházející se v tomto materiálovém listu se zakládají na stavu našich vědomostí a zkušeností k datu jejich vzniku (květen 
2011). Na základě rozdílně daných skutečností může mít tento materiálový list jen charakter doporučení. Náš zkušený tým je k disposici pro 
veškeré Vaše dotazy. Prosím dbejte specifických ustanovení své země.
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