ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ

NUTRICELL START
Σύνθετο προϊόν θρέψης για την ενεργοποίηση της αλκοολικής ζύμωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το NUTRICELL START είναι ένα σύνθετο προϊόν θρέψης που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη
πλήρη θρέψη των σακχαρομυκήτων κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Επιτρέπει την
αποτελεσματική ενεργοποίηση της έναρξης της αλκοολικής ζύμωσης και ευνοεί την ομαλή εξέλιξή της.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Το NUTRICELL START είναι ένα προϊόν θρέψης χωρίς θειικό αμμώνιο. Αποτελείται από φωσφορικό
διαμμώνιο, προϊόντα αυτόλυσης ζυμών και αδρανείς ζύμες, τα οποία αποτελούν σημαντικές
πηγές αφομοιώσιμου αζώτου.
Τα προϊόντα αυτόλυσης των ζυμών και οι αδρανείς ζύμες απελευθερώνουν αμινοξέα, τα οποία
είναι διαθέσιμα στις επιλεγμένες ζύμες καθ’όλη τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Αυτό
διασφαλίζει μια ποιοτική θρέψη που αποτρέπει την απώλεια ελέγχου της αλκοολικής ζύμωσης
και τις εξάρσεις της θερμοκρασίας, οι οποίες μερικές φορές οφείλονται στις μεγάλες προσθήκες
αλάτων αμμωνίου.
Τα παράγωγα των ζυμών απελευθερώνουν επίσης τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι
απαραίτητα για τον σωστό μεταβολισμό των ζυμών και τα λιπίδια που βελτιστοποιούν την
απόδοση των σακχαρομυκήτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονης απολάσπωσης.



Το NUTRICELL START περιέχει επίσης κελύφη ζυμών τα οποία χάρη στην αποτοξινωτική τους
δράση βελτιώνουν την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης σε περίπτωση καταπόνησης των
ζυμομυκήτων (χαμηλές θερμοκρασίες, υπερβολική διαύγαση, υψηλός αλκοολικός βαθμός κτλ.).



Το NUTRICELL START περιέχει επίσης θειαμίνη, βιταμίνη η οποία είναι απαραίτητη για τον καλό
πολλαπλασιασμό των σακχαρομυκήτων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Ενεργοποίηση της αλκοολικής ζύμωσης λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων, σε περίπτωση
έλλειψης θρεπτικών στοιχείων.



Ενσωματώστε στο γλεύκος κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού με σακχαρομύκητες ή στη φάση
που η αλκοολική ζύμωση έχει τη μεγαλύτερη ένταση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώμενη δοσολογία: 200 με 600 g/tn.
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 600 g/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαλύστε το NUTRICELL START σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκους.
Ενσωματώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και ομογενοποιήστε καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Φωσφορικό διαμμώνιο 55%, αδρανείς ζυμομύκτητες (Saccharomyces cerevisiae), οργανικό άζωτο
<10% κ.β. (εκφρασμένο σε Ν), προϊόντα αυτόλυσης ζυμομυκήτων (Saccharomyces cerevisiae),
οργανικό άζωτο <12% κ.β. (εκφρασμένο σε Ν), αμινοξέα 10% με 20% κ.β. (μέθοδος DNFB), κοιτταρικά
τοιχώματα σακχαρομυκήτων (Saccharomyces cerevisiae) 6%, θειαμίνη 0,1%.
Μη αλλεργιογόνο. Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασίες 1KG, 10KG

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή: διατηρείται σε μέρος ξηρό και
προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.
Συσκευασία ανοικτή: θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη
συσκευασία.
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 ΕΠΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την
έγγραφή άδειά μας.
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