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FERMOPLUS® Ecorcell 2.0 
Detoxikačná živina založená na 
bunkových stenách kvasiniek 
 
FERMOPLUS Ecorcell 2.0 je prostriedok vyrobený 
výhradne z bunkových stien kvasiniek, vopred 
ošetrený skupinou enzýmov na podporu lýzy; 
následne sa bunkové steny premyjú roztokom 
alkalického alkoholu, čím sa zvýši pórovitosť a tým 
aj adsorpčná sila. 
Je zvlášť vhodný na kvasenie vín s vysokým obsahom 
alkoholu alebo bez prísnej kontroly teploty. 
Ideálne na riešenie zastavenej fermentácie alebo na 
urýchlenie pomaly prebiehajúcej fermentácie. 
 
FERMOPLUS Ecorcell 2.0 adsorbuje toxické 
zlúčeniny uvoľňované kvasinkami počas 
fermentácie, ako sú mastné kyseliny s krátkym a 
stredným reťazcom, ktoré pri stresových 
podmienkach, ako je vysoký obsah alkoholu a 
vysoké teploty, môžu zastaviť alkoholovú 
fermentáciu. 
Využitie bunkových stien kvasiniek tiež zvyšuje 
rýchlosť fermentácie a pomáha ju rýchlo dokončiť. 
 
FERMOPLUS Ecorcell 2.0 tiež adsorbuje zvyškové 
syntetické pesticídy, ktoré sa môžu nachádzať v 
hrozne, a zachováva tak celistvosť konečného 
produktu. 
 
Ideálne je využitie aj pri  fermentácii modrého 
hrozna, vzhľadom na obmedzenú afinitu bunkových 
stien s antokyánmi. 
 
ZLOŽENIE  
Bunkové steny kvasiniek. 
 
DÁVKOVANIE  
40 g / hl. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NÁVOD NA POUŽITIE 
Dávka sa rozpustí vo vode a rovnomerne sa pridá k 
hmote. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
5kg vrecia  
 

KÓD 1273 

BALENIE S 5 
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