ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ

NUTRICELL AA
Οργανικό συµπλήρωµα θρέψης πλούσιο σε αµινοξέα, για ποιοτική αλκοολική ζύµωση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το NUTRICELL AA είναι ένα προϊόν θρέψης που αποτελείται αποκλειστικά από αδρανείς ζύµες
οι οποίες είναι πλούσιες σε αµινοξέα, βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία και έχουν τη
δυνατότητα να απελευθερώνουν σταδιακά τα στοιχεία αυτά στο γλεύκος.
Το NUTRICELL AA επιτρέπει την ποιοτική συµπλήρωση µιας µετρίου βαθµού έλλειψης αζώτου.
Το NUTRICELL AA συµβάλλει στην ελεγχόµενη εξέλιξη της αλκοολικής ζύµωσης και στην
καθαρή και ποιοτική αρωµατική έκφραση.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• Ποιοτική και ποσοτική απόδοση θρεπτικών στοιχείων για τους ζυµοµύκητες: αµινοξέα,
βιταµίνες (θειαµίνη, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, φολικό οξύ), ανόργανα στοιχεία και
ιχνοστοιχεία (µαγνήσιο, µαγγάνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος) και παράγοντες επιβίωσης.
• Βελτίωση του πολλαπλασιασµού και της αύξησης των κυττάρων, πρόληψη της
παραγωγής H2S και καλύτερη επιβίωση των ζυµοµυκήτων στο τελευταίο στάδιο της
αλκοολικής ζύµωσης.
• Συµβάλλει στη παραγωγή εστέρων που προέρχονται από την αποικοδόµηση των
αµινοξέων αλλά και στην ανάδειξη των ποικιλιακών αρωµάτων κατά τη διάρκεια της
αλκοολικής ζύµωσης (Sublieau M et al., 2008, FEMS Yeast Res 8, 771-780).
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Ενσωµατώστε στο γλεύκος είτε κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού µε σακχαροµύκητες είτε
µεταξύ του ενός τρίτου και του µισού της αλκοολικής ζύµωσης.
• Αλκοολική ζύµωση λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων.
• Για γλεύκη µε µικρή ή µεσαία έλλειψη σε άζωτο.
• Για γλεύκη µε µεγάλη έλλειψη αζώτου (πολύ διαυγή, από σταφύλια προσβεβληµένα από
βοτρύτη, από υπερώριµα σταφύλια κτλ.) συνιστάται η χρήση του σε συνδυασµό µε
ανόργανο άζωτο (φωσφορικό διαµµώνιο, θειικό αµµώνιο).
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συνιστώµενη δοσολογία: 200 µε 400 g/tn.
Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: 400 g/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε το NUTRICELL AA σε δεκαπλάσια του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκους.
Ενσωµατώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και οµογενοποιήστε καλά.
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ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.
Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας.
ΣΥΣΤΑΣΗ
Επιλεγµένες αδρανείς ζύµες.
∆εν περιέχει Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMO).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Συσκευασία 1KG
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 ΙΚΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά
µας.
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