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SPECIÁLIS TÁPANYAG AZ OSZTÓDÓ SEJTEK 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉHEZ

ECOBIOL PIED DE CUVE  

ECOBIOL PIED DE CUVE

Számos tudományos tanulmány számol 
be  az éleszt k  citoplazmatikus membrán-
nal és annak folyékonyságával szembeni 
ellenállóképességér l. Mint tudjuk, az erjedés 
során a gombaflóra  megosztja a saját szterol- 
és zsírsavállományát az anya és lány sejt kö-
zött, és bizonyos osztódás mennyiség után a 
sejtek tápanyagkészlete kimerül, ezért kevésbé 
lesznek ellenállóak pl. a h mérséklettel, az al-
koholos közeggel szemben.

A különleges gyártási technológiának köszön-
het en lehet ség nyílt olyan éleszt gomba 
sejtfal kinyerésére, amely gazdag telítetlen 
zsírsavakban, növeszt  elemekben, vitaminok-
ban, aminosavakban, mely biztosítja a sejt-
membrán megfelel  összetételét az egész er-
jesztési folyamat alatt. 

A „pied a cuve” technika
A gombaflóra felszaporítása a must beoltá-
sa el tt egy olyan technika, melynek számos 
technológiai és gazdasági el nye van, de meg-
van az a kockázata, hogy megfelel  higiéniai 

feltételek és tápanyagok hiányában az erjedés 
lelassulhat, vagy akár le is állhat.
Az ECOBIOL PIED DE CUVE egy olyan ter-
mék, melyet válogatott éleszt fajtákból vontak 
ki. Ha ezt a gombaflóra felszaporításának fázi-
sában a masszához keverjük, az így kapott  táp-
anyagot a sejtek hasznosítani tudják. A must 
így egy kis „frissítést” kap, ezáltal gombaflóra 
szaporodása könnyebbé válik.

Rehidrációs fázisban is felhasználható
Az aktív szárazéleszt  rehidrációja során is 
jó szolgálatot tehet az ECOBIOL PIED DE 
CUVE. Általa kiküszöbölhet  az erjedés lelas-
sulása, illetve leállása, mivel ellátja el a sejteket 
nélkülözhetetlen mikrotápanyagokkal.

Adagolás: 
A szárazéleszt vel egyenl  
mennyiségben

A felhasználás módja
Oldja fel az Ecobiol Pied de Cuve-t 
megfelel  mennyiség! vízben és ala-
posan keverje bele a biomasszába.

Jellemz k:
Állag: por
Illat: jellegzetes
Szin: világos bézs

Összetétel: 
Éleszt burok alapanyagú
szárazanyag % 94.00- 98.00
 PH %  5.50 –6.30
 Nitrogén % 9.00 –10.00
 Glukoz % 17.00 – 21.00
 Hamu % 5.00 – 9.00
 Zsirsav % 4.00 – 8.00

Tárolás:
Eredeti, lezárt csomagolásban, szá-
raz helyen tárolva min ségét két évig 
meg rzi.

Kiszerelés:
1.5 kg dobozban


