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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

NUTRICELL FML 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΘΡΕΨΗΣ, ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το NUTRICELL FML είναι ένα εξειδικευµένο οργανικό προϊόν θρέψης για τα µηλογαλακτικά 

βακτήρια και προέρχεται από παράγωγα ζυµών. Αποτελεί µια ποιοτική λύση για την οµαλή 

διεξαγωγή της µηλογαλακτικής ζύµωσης. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Το NUTRICELL FML αποτελείται από προϊόντα αυτόλυσης ζυµών και από αδρανείς ζύµες, 

ειδικά επιλεγµένες για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε αµινοξέα. Αυτή η πηγή αζώτου 

είναι απαραίτητη για τα µηλογαλακτικά βακτήρια, τα οποία δεν µεταβολίζουν το ανόργανο 

άζωτο. 

• Το NUTRICELL FML προσφέρει επίσης παράγοντες επιβίωσης µέσω των αδρανών ζυµών. 

Η κυτταρίνη έχει το ρόλο του στοιχείου στήριξης για τη βελτίωση του πολλαπλασιασµού 

των µηλογαλακτικών βακτηρίων. 

• Το NUTRICELL FML προσφέρει ως εκ τούτου όλα τα στοιχεία που χρειάζονται τα 

µηλογαλακτικά βακτήρια για να ολοκληρώσουν γρήγορα τη µηλογαλακτική ζύµωση. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

• Βελτιστοποίηση της εξέλιξης της µηλογαλακτικής ζύµωσης των ερυθρών, ροζέ και λευκών 

οίνων. 

• Προστίθεται κατά τον εµβολιασµό µαζί µε τα µηλογαλακτικά βακτήρια µε σκοπό: 

o τη µείωση του χρόνου αδράνειας µεταξύ του εµβολιασµού και της έναρξης της 

µηλογαλακτικής ζύµωσης, 

o την επιτάχυνση της εξέλιξης της µηλογαλακτικής ζύµωσης, 

o περιορίζει την παραγωγή της πτητικής οξύτητας και των οργανοληπτικών σφαλµάτων.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία: 200 µε 300 g/tn.  

Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία: Δ/Υ. 
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Διαλύστε το NUTRICELL FML 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 
 

Μη αλλεργιογόνο. ∆εν περιέχει Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMO). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία 1Kg και 5 Kg. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

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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