
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 
Čistý preparát z buněčných stěn na podporu aktivity kvasinek během alkoholového 
kvašení vín a ovocných vín. Přípravek z buněčných stěn byl vyroben přírodními a 
inovativními metodami a certifikován podle Nařízení EU-EKO 834/2007. PuroCell O 
odpovídá Nařízení (ES) 203/2012 pro bio vína. 
Povolený podle současných platných zákonů a nařízení EU. Testován odbornou 
laboratoří na čistotu a kvalitu. 
 

CÍL OŠETŘENÍ   

 adsorpce postřiků na ochranu rostlin v moště 

 adsorpce substancí, které brzdí kvašení, zejména mastných kyselin se středním 

řetězcem 

 vylepšené zprošťování CO2 během alkoholového kvašení 

 redukce fenolových sloučenin pro vylepšení profilu vůně a chutě 

 reaktivace zastaveného kvašení 

PRODUKT A ÚČINEK    
PuroCell O je lehce nahnědlý, čistý preparát z buněčných stěn s jemnou práškovitou 
strukturou. Účinek je založen na adsorpčních vlastnostech kvasinkových stěn. Na jednu 
stranu se doporučuje preventivní použití v moštu, aby se vylepšilo kvašení a dynamika 
kvašení.  Toto platí pro mošty s vysokou cukernatostí jako např. výběry a ledová vína.  
Na druhou stranu má PuroCell O důležitou roli při reaktivaci váznoucího alkoholového 
kvašení. Díky adsorpci substancí, které brzdí kvašení, se vytvoří předpoklady pro 
úspěšný nový start. Umožní se tím prokvašení zbytkového cukru i při vyšším obsahu 
alkoholu. 

 

DÁVKOVÁNÍ 
Na základě vysoké adsorpce se doporučuje preventivní dávka 10-20 g/100 l moštu. Na 
odstranění zastaveného kvašení se doporučuje 30-40 g/100 l.  Zákonem povolené 
maximální množství činí 40 g/100 l. 
 

POUŽITÍ 
Aplikace do moštu: PuroCell O se rozmíchá před přidáním do moštu v 5násobném 
množství vody. Po přidání do celé nádrže dbejte na dobré rozptýlení.  Aplikuje se před 
přidáním čisté kultury sušených kvasinek. 
Aplikace při zastaveném kvašení: PuroCell O se před přidáním do zastaveného vína 
rozmíchá v 5násobném množství vody. Po přidání do celé nádrže dbejte na dobré 
rozptýlení.  Po jednom dni stočte z kalů (depotu). Pro nové zaočkování se doporučují 
silně kvasící kvasinky jako např. Oenoferm

®
 X-treme nebo Oenoferm

®
 Bio, přičemž 

dávka 10 g/100 l VitaFerm
®
 Bio podstatně podpoří nový start. 

 

SKLADOVÁNÍ 
Skladovat v chladnu a suchu. Otevřená balení ihned opět těsně uzavřít a během 2-3 dnů 
spotřebovat. 
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