
Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a 

protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživateli. Bez 

zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace 

odpovídají nynějším právním předpisům EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POPIS VÝROBKU 

 

Oenoferm
®
 LA-HOG jsou GMO – free kvasinky pro výrobu ovocných červených i 

bílých vín moderního stylu – lehké ovocné víno se sníženým obsahem alkoholu, 

s intenzivní vůní a plným tělem. Kvasinky se používají v kombinaci s novou koncepcí 

výživy Erbslöh LA-C. 

Oenoferm
®
 LA-HOG mají následující pozitivní vlastnosti: 

1. Vyšší průměrná tvorba glycerinu zvýrazňující plnost vína 

2. Obsah alkoholu se snižuje až o 1%  

3. Tvorba ovocných aromat a dobré prokvášení při použití výživového konceptu 

Erbslöh
®
 LA-C 

Koncept výživy Erbslöh
®
 LA-C se skládá z: 

 VitaDrive
®
 F3 pro rehydrataci 

 VitaFerm
®
 Ultra F3 jako základní výživa do moštu 

 a postupné dávkování přípravku Vitamon ® Liquid 

Koncept výživy musí být dodržen! 

Komplexnost aroma vína je podpořena mírnou tvorbou esterů kyseliny jantarové. 
 

POUŽITÍ  

Kvasinky lze použít v bílých i červených vínech. 
 Bílá vína Červená vína 

Teplota fermentace 15-18 (20) ⁰C 25 – 33⁰C 

Aroma 
Intenzivní svěží vůně exotického 

ovoce 

Vyvážené komplexní a ovocné se 

strukturou koření a perzistentní 

Struktura a styl vína Zvyšují plnost v ústech a tělo. Zdůrazňují typické odrůdové vlastnosti.  

Aktivátor a výživa 

VitaDrive F3: 30 – 40 g/hl 

Vitaferm Ultra F3: 30 g/hl 

Vitamom Liquid:  
1. - 5. den 30 ml/hl;  

6. den 20 ml/hl;  

další dny 15 ml/hl (v závislosti na 
průběhu fermentace) 

 

VitaDrive F3: 30 – 40 g/hl 
Vitaferm Ultra F3: 20 g/hl 

Vitamon Liquid: 

1.-  4. den 20 ml/hl;  
další dny 15 ml/hl (v závislosti na 

průběhu fermentace) 

 

Povoleno podle platných předpisů EU. Laboratorně testováno na čistotu a kvalitu. 

Oenoferm
®
 LA-HOG se vyrábí procesem výroby kvasnic F3-Erbslöh. 

 

 

DÁVKOVÁNÍ 

Doporučuje se dávkovat 30 - 40 g Oenoferm
®
 LA-HOG na 100 litrů, pro získání 

optimálního množství životaschopných kvasinkových buněk. To zajistí zdravý začátek 

fermentace a dominanci nad divokými mikroorganismy. Další informace o výživě 

naleznete v tabulce. 

 
 

SKLADOVÁNÍ 

 

Vakuově baleno. Skladovat v suchu a chladu. Otevřená balení ihned těsně opět uzavřít a 

během 2 – 3 dnů spotřebovat. 
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GMO – free kvasinky 

pro jemnější vína 

podporující středovou 

plnost a nízký obsah 

alkoholu v bílých i 

červených, 

patentováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


