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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

VITIAMINE 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 ΚΑΙ 

ΤΟ ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η Θειαµίνη (Βιταµίνη Β1) και το Αµµωνιακό άζωτο υπάρχουν φυσικά στο σταφύλι. Στην 

περίπτωση όµως που τα σταφύλια είναι υπερώριµα ή έχουν προσβληθεί από φαιά σήψη, η 

συγκέντρωση τους µειώνεται και δεν επαρκεί. Οι ζυµοµύκητες υποφέρουν από έλλειψη 

θρεπτικών συστατικών και η αλκοολική ζύµωση γίνεται δύσκολη και αργή. 

Η VITIAMINE, συνδυασµός θειαµίνης και αµµωνιακού αζώτου, απ’ ευθείας αφοµοιώσιµο από 

τις ζύµες, διευκολύνει τον πολλαπλασιασµό και τη διατήρησή τους σ' ένα φυσιολογικό επίπεδο. 

Η VITIAMINE βοηθάει στην οµαλή διεξαγωγή της αλκοολικής ζύµωσης και στην τελική 

ποιότητα του οίνου. 

Για καλύτερα αποτελέσµατα, η VITIAMINE πρέπει να προστεθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

των ζυµοµυκήτων, στην αρχή της ζύµωσης. 

Η VITIAMINE επιτρέπει: 

• γρήγορη έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης. 

• καλύτερο τελείωµα της ενώ ελαχιστοποιεί και τον κίνδυνο να σταµατήσει.  

• µικρότερη παραγωγή πτητικής οξύτητας και άλλων συστατικών που ενώνονται ισχυρά µε 

το θειώδη ανυδρίτη (ακεταλδεϋδη), ενώ µελλοντική θείωση σε ισοδύναµη δόση, θα είναι 

πιο αποτελεσµατική. Επιπλέον, διατηρείται καλύτερα ο αρωµατικός χαρακτήρας του οίνου.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία: 100 g/tn.  

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 120g/tn (0,6g/tn 

θειαµίνης) συνιστάται στην περίπτωση προσβολής από φαιά σήψη. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

∆ιαλύστε 1Kg VITIAMINE σε 1L γλεύκους (άµεση διάλυση). Ενσωµατώστε ταυτόχρονα µε τον 

εµβολιασµό ή απ' ευθείας στο γλεύκος. Οµογενοποιείστε καλά. 

Επανεκκίνηση της αλκοολικής ζύµωσης:  

Ενσωµατώστε τη VITIAMINE µε το εµβόλιο επανέναρξης της ζύµωσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg. 
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 

25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.  

Συσκευασία ανοιχτή, θα πρέπει να χρησιµοποιείται άµεσα. 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρµογής ή 

εγγύηση αποτελέσµατος όταν οι πειραµατισµοί διεξάγονται εκτός ευθύνης µας. Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί 

ευθύνη του χρήστη.  Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία  της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ  ΙΚΕ  και δεν µπορεί να  τροποποιηθεί χωρίς την  έγγραφή άδειά 

µας. 
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