
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 
Vitamon® CE kompenzuje ztrátu vnitřní plochy způsobenou silným odkalením moštu.  

Dodatečně Vitamon® CE vyrovnává ztrátu minerálních látek a vitamínů. Podíl celulózy zabrání 

dalšímu zastavení kvašení kvůli malému povrchu. Zvětšení vnitřní plochy podílem celulózy 

prospívá kvasinkám, katalyzuje látkovou výměnu. Váznoucímu kvašení nebo zastavení se zabrání 

a podpoří se jistý kvasný průběh. 

Vysoce efektivní kombinovaný přípravek se skládá z diamonium fosfátu, vitamínu B1 plus 

upraveného podílu kvasinek a podílu buněk a celulózy, které stimulují kvasinky. Tím se zvýší 

nabídka volného asimilovatelného dusíku, který podporuje množení a rozsáhle adsorbuje 

substance zpomalující kvašení. 

Povolený podle současných platných zákonů a nařízení EU. Testován odbornou laboratoří na 

čistotu a kvalitu. 

 

CÍL OŠETŘENÍ   
Podpora kvasinek pro bezporuchové prokvašení bez zbytkového cukru a pro čisté tóny silně 

odkalených moštů způsobené např.: 

 

● flotací ● silnou sedimentací 

● odstředěním ● ostrou filtrací moštu 

 

 

PRODUKT A ÚČINEK    
Vitamon® CE je úspěšná novinka k prevenci zastavení kvašení z důvodu silného odkalení moštů. 

Aplikací Vitamonu® CE se zvýší asimilovatelný dusík pro kvasinkové buňky a podpoří se 

schopnost jejich množení. Také budou sníženy jak substance rušící kvašení zbytky postřiků a 

mastné kyseliny, tak také bude stimulován výkon kvasinek. Zejména celulóza způsobí jemným 

rozptýlením zvýšení vnitřního povrchu a nabízí ve spojení s kvasinkami dodatečný katalytický 

potenciál. Také se redukuje sklon k sirce. Mimo to se dodatečně uspoří i SO2. Vitamon® CE 

během skladování nevytváří hrudky. 

 

DÁVKOVÁNÍ 
Díky složení Vitamonu® CE  je zákonem stanovena maximální povolená dávka 60 g/100 l. Pro 

optimální zásobení moštu se povolená maximální dávka 60 g/ 100 l přidá pokud možno před 

začátkem kvašení. Podle průběhu kvašení, zásoby živin nebo u stresované suroviny, lze 

doplňkově dávkovat do 1. třetiny kvašení 30 – 50 g/100 l Viatmonu® A. Doporučujeme zásobu 

živin v moštu prověřit jednoduchým testem na kvasinkami využitelný dusík z Erbslöh EasyLab. 

 

Přípravek Typ výživy Doporučená 

dávka 

Dodatečná dávka 

Vitamon® CE Základní zásobení a 

zvětšení vnitřní plochy pro 

silně odkalené mošty (např. 

flotací) 

Ze zákona max. 

60 g/100 l 

30 – 50 g/100 l Vitamon® A 

 

POUŽITÍ 
 

Vitamon® CE rozpustit buď v moštu nebo ve vodě a přidat do moštu. Dbejte na dobré rozptýlení. 

Celkovou dávku je možné také  rozdělit, první polovinu před začátkem kvašení a druhou polovinu 

během první třetiny kvašení. 

 

SKLADOVÁNÍ 
 

Skladovat v suchu a chránit před světlem. Otevřená balení ihned těsně uzavřít. 
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Kompenzace výživy 

u silně vyčiřených 

moštů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


