
 

DIBÁZIKUS AMMÓNIUM FOSZFÁT 
Élesztő tápanyag 

Gyártó: VASON GROUP S.r.l. Localita Nassar, 37 I - 37020 Pedemonte Verona 
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12. 

Összetétel: 
Tiszta dibázikus ammónium foszfát. 

Tulajdonságai: 
Fehér, fényes külömlegesen tiszta kristályos só. Vízben teljesen feloldódik. Az 
ammóniumsó formájú nitrogén könnyen asszimilálható nitrogénforrás az élesztők 
számára, ezért hozzájárul a Yan (Yeast Assimilable Nitrogen) = élesztők számára 
felvehető nitrogén biztosításához. A nitrogén és foszfát tartalma stimulálja az enzim és 
az aminósavak képződését. 
A termék megelőző és utólagos módon is hozzájárul az erjedés leakadásának 
megakadályozásához. 
A D.A.P alkalmazható elsődleges és másodlagos erjesztések esetén is, az utóbbi eseten 
ajánlott azonban a tétel vastartalmának ellenőrzése a D.A.P alkalmazása előtt 
megalkadályozandó a foszátvasas kicsapódás jelenségét. 
A D.A.P. használata során be kell tartani az érvényben lévő vonatkozó előírásokat. 
Oldjuk fel a kimért mennyiségű D.A.P-t vízben, majd adjuk az erjeszteni kívánt tételekhez 
az élesztővel együtt egy kis levegő bevitele mellett. 
A termék alkalmazása nem ajánlott az élesztő rehidratálása alatt. 

Alkalmazása: 
A D.A.P. kimondottan jó tápanyag ellátottságú környezetet teremt az élesztősejtek 
számára a növekedéshez és a szaporodáshoz, így kompromisszummentes, elakadás 
nélküli erjesztést biztosít a mustok számára. A megfelelő asszimilálható nitrogénszint 
biztosításával kapcsolatos további speciális információk hozzáférhetők az ENOLOGICA 
Vason technológiai szolgálatánál. 
Az ammóniumsó formájú nitrogén a legkönnyebben asszimilálható nitrogénforrás az 
élesztők számára, a jelenlévő foszfátok helyreállítanak bármilyen eredetű 
tápanyaghiányt, eredjen az a talaj hiányosságaiból, vagy technológiai hibából (a must 
túltisztítása), vagy akár a szőlőfajta sajátosságából. Ezért a D.A.P. különösen ajánlott 
derített, illetve szűrt mustok, valamint kontrolált hőmérsékletű (hűtött) erjesztések 
esetén alkalmazni. 

Adagolás: 
20-30 g/hl normál erjesztés esetén. (A megengedett maximális dózis) 
Ez a dózis 75mg/L ammónium nitrogént és 161mg/L foszor anhidridet ad az erjesztendő 
tételhez. 

Csomagolás:  
25 kg-os zsákokban. 

Tárolás: 
Száraz hűvös helyen alaposan visszazárva a megbontott tételt mível enyhén 
higroszkópos tulajdonságú 

Veszélyességi besorolása:  
A termék a 1992/01/28 minisztérium rendelet alapján a “nem veszélyes” kategóriába 
tartozik. 
 


