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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

NUTRICELL START 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ 

ΖΥΜΩΣΗΣ 

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. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• 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. 

• Ενσωµάτωση στο γλεύκος κατά τη διάρκεια του εµβολιασµού µε σακχαροµύκητες για την 

οµαλή έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης ή στη φάση που η αλκοολική ζύµωση έχει τη 

µεγαλύτερη ένταση. 
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ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΖΥΜΩΣΗΣ 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
 

Συνιστώµενη δοσολογία: 200 µε 600 g/tn.  

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), κυτταρικά τοιχώµατα σακχαροµυκήτων (Saccharomyces cerevisiae) 6%, 

θειαµίνη 0,1%. 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία 1 KG και 10KG. 

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. 

332/2017 – 1/3 

 
265/2015 – 2/2 

 
265/2015 – 1/2 

 

mailto:info@ampelooeniki.gr

