ПРОДУКТИ за ВИНОПРОИЗВОДСТВО
на ЕНОЛОЖКИ ИНСТИТУТ в
ШАМПАНИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Вече над 10 години фирма Био Ензима България полага усилия да Ви
запознава редовно с най-новите достижения на френската винарска наука в
лицето на ИНСТИТУТА ПО ВИНОТО В ШАМПАНИЯ (ІОС) И неговият филиал ИНСТИТУТА ПО ВИНОТО В БУРГУНДИЯ (ІОVВ). Всяка година ние доставяме на
българския пазар богата гама от техни продукти за винификация, бистрене,
стабилизиране, както и средства за поддържане на оптимална хигиена в
производствените помещения. Създаден през 1890 в гр. Еперне – в сърцето на
френското шампанско, с течение на годините институцията изгражда филиалите
си в Бургундия, долината на река Рона и Лангедок Русийон и създава реномирани
в цял свят енологични продукти – дрожди, танини, за бистрене и стабилизиране,
специални материали и др.
На базата на научни разработки, компетентен екип и собствените 7
енологични лаборатории разположени на цялата територия на Франция, IOC –
лидер в тази област- предоставя голям пакет от специфични услуги. Разполага
върху TIR платформи, цялостни подвижни линии с 25 специалисти за цялостна
винификация в избите на своите клиенти, при предварителен анализ и съвети за
продукцията им. Ето защо във Франция и в целия свят IOC сред енолозите е
световна референция.
Ежегодно наборът от предлагани продукти от БЕБ Био Ензима България
ООД се обновява и допълва с нови и по-съвършени.
В стремежа си да бъдем полезни в подобряване на качествата на Вашите
вина Ви напомняме, че сме готови да предоставим информация за допълнителни
продукти, произвеждани от нашите доставчици и да ги доставим в най-кратък
възможен срок.
В този каталог сме включили и нови раздели – продукти за производство на
шампански и пенливи вина и продукти за производството на вино по биологичен
път. За тези два раздела допълнително ще изготвим отделни каталози с
техническа информация на продуктите за тези от Вас които имат интерес към тях.

При интерес можем да Ви предоставим също така и няколко типови
протокола за някои вина, разработени от Института по виното в Шампания, които
да Ви подскажат интересни технологични решения.
За първа година Ви предлагаме и отделни раздели за материали за
производство на Шампанско и за винификация по биологичен начин.
Пожелаваме Ви спорна работа и оставаме на Ваше разположение за
въпроси и разяснения.
София, 2013
За контакти:
Тел. (02) 965 1314 Факс: (02) 9789553
e-mail: beb@bioenzyma.com
Управител: Петър Аврамов - 0887225558
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2.1.

ПРОДУКТИ ЗА СУЛФИТИРАНЕ

Date 19/04/02

INODOSE 2

Максимално допустими дози :

• 210 mg/L SO2 за тихи бели вина и розе
• 160 mg/L de SO2 за червени вина.

Дози :

Една таблетка ИНОДОЗ 2 освобождава 2 g SO2.
Броят на таблетките трябва да бъде съобразен с
необходимата доза SO2 и количеството вино.

Приложение във винарството :

Пример за досулфитиране

ИНОДОЗ 2 е таблетка приготвена на базата на
калиев метабисулфит. Тя освобождава точна доза от 2 гр.
SO2 в мъсттаи вината.

-

обем

-

Определена доза за добавяне : 2 g/hL

ИНОДОЗ 2 улеснява сулфитирането и позволява
постепенното освобождаване на търсената доза SO2.

-

Брой таблетки

вино

за

ИНОДОЗ

досулфитиране :10

2

:

hL

10 таблетки.

Опаковка и съхранение :
Приложение :
ИНОДОЗ 2 се използва за сулфитиране или за
досулфитиране на малки обеми вина.
За съдове с височина по-голяма от 2 метра, е
необходимо разбъркване с цел да се хомогенизира SO2 във
виното.

ИНОДОЗ 2

е опакован в кутии, съдържащи 42 таблетки.

ИНОДОЗ 2 се съхранява в блистер.
След отваряне на блистера използвайте незабавно
ИНОДОЗ 2.

ИНОДОЗ 2
е особено подходящ за досулфитиране на вина, отлежаващи в бъчви.

R 31 : При контакт с киселина освобождава токсичен газ.
R 36/37 : Дразни очите и дихателните органи при
вдишване.
S 26 : В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с
вода и се обърнете към специалист.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement obse rvée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAYCedex -FRANCE
Tél : 03 26 51 96 00 Fax: 03 26 51 02 20
www.institut-œnologique.com

2.2.

ПРОДУКТИ ЗА СУЛФИТИРАНЕ

Date 19/04/02

INODOSE 5
Максимално допустими дози :

• 210 mg/L SO2 за тихи бели вина и розе
• 160 mg/L de SO2 за червени вина.

Дози :

Една таблетка ИНОДОЗ 5 освобождава 5 g SO2.
Броят на таблетките трябва да бъде съобразен с
необходимата доза SO2 и количеството вино.

Приложение във винарството :
ИНОДОЗ 5 е таблетка приготвена на базата на
калиев метабисулфит. Тя освобождава точна доза от 5 гр.
SO2 в мъстта и вината.
ИНОДОЗ 5 улеснява сулфитирането и позволява
постепенното освобождаване на търсената доза SO2.

Приложение :

Пример за досулфитиране
-

обем

-

Определена доза за добавяне : 1 g/hL

-

Брой таблетки

за

ИНОДОЗ

досулфитиране :10

5

:

hL

2 таблетки.

Опаковка и съхранение :
ИНОДОЗ 5

ИНОДОЗ 5 се използва за сулфитиране или за
досулфитиране на малки обеми вина.
За съдове с височина по-голяма от 2 метра, е
необходимо разбъркване с цел да се хомогенизира SO2 във
виното.

вино

е опакована в кутии съдържащи 48 таблетки.

ИНОДОЗ 5 се съхранява в блистер.
След отваряне на блистера използвайте незабавно
ИНОДОЗ 5.

ИНОДОЗ 5
е особено подходящ за досулфитиране на вина отлежаващи в бъчви.

R 31 : При контакт с киселина освобождава токсичен газ.
R 36/37 : Дразни очите и дихателните органи при
вдишване.
S 26 : В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с
вода и се обърнете към специалист.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement obse rvée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAYCedex -FRANCE
Tél : 03 26 51 96 00 Fax: 03 26 51 02 20
www.institut-œnologique.com

Забележка:
По запитване и договориране може да Ви доставим следните продукти
за сулфитиране от гамата на Енологичен институт в Еперне:
Калиев или Амониев бисулфит
Калиев метабисулфит
Разтвори на серен двуокис (серниста киселина)
Сулфивин А
Сулфивин К
Винен трисулфит

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЕНЗИМИТЕ

3.1.

Ензимите се използват за да се ускори и подобри избистрянето, екстракцията на
багрилна материя и изявяване на ароматите на вината.
Те действат по време на пресоването, мацерацията, избистрянето, филтрирането и
съхранението.
Съществуват различни ензими, имащи значение за винарството. Те са естествена съставна
част на мъстта, но в недостатъчни количества :
Ензимните препарати обединяват в себе си различни благоприятни качества, особено
като пектиназна, целулазна, глюкозидазна, глюканазна и други активности.
- Пектиназите се използват за
статичното избистряне на

избистряне и притаяване на мъст. Те улесняват

мъстта,

чрез

флокулация на

пектиновите вещества :

вискозитетът на мъстта намалява и утайката може да бъде декантирана. Пектинът е
разграден. Избистрянето на вината, получени от обработена по този начин мъст също ще
бъде по-добро.
- Целулазите разграждат клетъчната стена на гроздовото зърно и позволяват да се
освободят антоцианите, танините и ароматните прекурсори. Тези препарати подобряват
плътността на цвета и органолептичните характеристики на виното.
- Бета-глюканазите се използват при реколта, засегната от Botrytis и в процеса на
съхранение на вината. Те разграждат глюканите, отговорни за някои проблеми с
бистренето, свързани с реколта, засегната от Botrytis.
Действието им върху стените на дрождените клетки се използва за да се ускори
освобождаването на съдържащите се в тях съединения, а

също така за да се

получат по- закръглени и по-мазни вина.
Контролираното съчетаване на различни ензими в изцяло изпитани предварително
препарати позволява да се получи комбиниране на тези ефекти.

Demandez conseil à votre oenologue

СПЕЦИФИЧНИ ЕНЗИМИ

ЕНЗИМИ ЗА ИЗБИСТРЯНЕ

LEVULYSE

EXAROME

За ускоряване автолизата на
дрождите

За ароматични сортове

Подсилва структурата на вината, като ги
прав ги по-мазни и
им придава закръленост и пълнота.
Бетаглюканазната активност допринася
за
освобождаването на съединения от стените на
дрождената клетка, придавайки на виното
всички онези предимства, които то би получило
при отлежаване върху утайки.

Изява на аромата
Ароматните прекурсори в
млади вина
произведени
от сортове като Мускат,
Гевюрцтраминер, Ризлинг са терпени, които
могат да бъдат частично свързани с глюкоза и
следователно “скрити”. Ексаром освобождава
тези съединения, съдържащи се в ципите или
сока.

INOZYME, INOZYME CLEAR и
INOZYME TERROIR
За отделяне на бистрата от мътната
фаза при бяла и розе мъст
Намалява вискозитета и подобрява
филтруемостта на вината
- Разгражда неутралните и киселите
пектинови вещества, съдържащи
се в
стените на клетките.
- Inozyme Terroir е по-концентриран
- Inozyme Clear помага при Botrytis

LACTOLYSE

FLUDASE

За ограничаване съдържанието на летливи киселини и за избягване
развитието на млечно вкисване

За реколта засегната от B.Сinerea

Лизозим, който има свойството да инхибира грам положителните бактерии (млечнокиселите
бактерии)
- В случай на спряла алкохолна ферментация, блокира развитието на млечнокиселите бактерии и
позволява да се избегне бързото им размножаване без да се подтиска алкохолната ферментация.
- Още в началото намалява образуването на летливи киселини.
- Млечнокиселата ферментация след това може да стартира.

Позволява по-бързото избистряне на мъст, получена от грозде, засегнато от Вotrytis
- Благодарение на β-глюканазната си активност, спомага за елиминирането на глюканите,
отговорни за проблемите при бистрене с органичен бистрител или при филтриране.

ЕНЗИМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ И МАЦЕРАЦИЯ
EXTRAZYME, EXTRAZYME FRUIT и
EXTRAZYME TERROIR
За добра екстракция на ароматни вещества и интензитет на цвета
Мацерация и екстракция на багрилна материя и аромат при бели и червени вина
- при бялата винификация : подобрява екстракцията на ароматни съединения в процеса на
пресоване или настойване.
- при червената винификация :
по време на мацерацията улеснява бързата екстракция на
съдържащите се в ципата антоциани.
Extrazyme Terroir е по-концентриран.
- Extrazyme Fruit - екстракция на ароматни прекурсори при червени вина и розе.

EXTRAZYME BLANC
За предферментативна мацерация на студено
- притежава специфична пектолитична активност, която спомага за извличането на
ароматните компоненти по време на настойването с ципите на грозде от бели сортове;
- притежава допълнително β-глюкозидазна активност;
- подобрява значително органолептичните качества на произведените вина, като развива и
засилва плодовите аромати.

3.2.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Date 05/09.2002

EXAROME

Опаковка и съхранение :

Приложения във винарството :
EXAROME е ензимен препарат, притежаващ
пектолитична и глюкозидазна активност.

•

Кутии от 100 гр.

Да се използва 24 часа след отваряне.
EXAROME позволява освобождаването на
аромати на млади вина, произлизащи от такива сортове
като:
Мускат, Гевюрцтраминер, Ризлинг и други,
чиито аромати произлизат от преобразуването на
терпеновите глюкозиди.

Употреба :
Разтворете
EXAROME
във вино в
съотношение 1 : 20 в
края
на алкохолната
ферментация при температура между 18 и 25°C.
Хомогенизирайте чрез рециркулация.
Дегустирайте
редовно
за
да
установите
оптималното време за действие.
Прибавянето на
бентонит ще прекъсне действието на EXAROME.

Дози :
За производство на :

•

Сухи вина

= 5 гр/хл

•

Сладки вина

= 7 гр/хл

•

Ликьорни вина = 10 гр/хл

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com

3.3.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Date 26/06/2003

EXTRAZYME
Ензим за мацерация и екстракция.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :
EXTRAZYME е пектолитичен ензимен препарат,
селекциониран заради неговата способност да улеснява
екстракцията на фенолните съединения по време на
мацерация с ципите.

Дози :
•

3 до 5 g за 100 кг грозде.

Дозите и времето за контакт варират в зависимост от
типа винификация.

Широкият спектър на активност на EXTRAZYME
определя и неговото приложение по време на пресуването на бяло грозде.

Допълнителна аерация и влагането на
TANIN SR позволяват стабилизацията на цвета.

EXTRAZYME
участва активно в процесите на
избистряне на вината, получени от самоток или пресови
фракции, по време на бистренето и филтруването.

Характеристики :

•

Бяла винификация : използван по време на
пресуването или мацерацията, EXTRAZYME
подобрява екстракциата на ароматните съединения.

•

Червена винификация : Използван по време на
мацерацията EXTRAZYME
улеснява бързата
екстракция на антоцианите затворени в ципата.
Опитът показва че EXTRAZYME подобрява
значително плътността на цвета , а също и органолептичните качества на произведените вина.

Употреба :
Разтворете съдържението на една кутия от 100
гр в един литър студена вода, разбърквайте до пълното
му разтваряне.
Прибавете го в мъстта и хомогенизирайте чрез
рециркулация.
Внимание при употреба :
Не използвайте EXTRAZYME при недобре узряло или
повредено грозде.

EXTRAZYME се предлага под формата на много
добре разтворими микрогранули.
В идеалния случай, температурата по време на
употребата на EXTRAZYME не трябва да бъде по-ниска
от 15°C и да не надвишава 65 до 70°C.
При температури по-ниски от 15°C е препоръчително
посочените дози да се удвоят.

Опаковка и съхранение :
В кутии от 100 гр, 250 гр

Веднъж отворена кутията, препаратът трябва
да бъде използван в рамките на три дни и да се
съхранява на сухо място.
Оптималната
дата
за
употреба
на
EXTRAZYME в неговата оригинална опаковка е
обозначена върху етикета.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
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3.4.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

EXTRAZYME BLANC

Date 26/06/2003

Ензим за настойване с ципите с допълнителна
активност за изява на аромата

Приложения във винарството :
Много от прекурсорите се намират във
форма, която трябва да бъде хидролизирана за
да могат да бъдат извлечени ароматите.
EXTRAZYME BLANC
е
ензимен
препарат,
който
притежава
специфична
пектолитична активност, която спомага за
извличането на
ароматните компоненти по
време на настойването с ципите на грозде от
бели сортове.
Освен това EXTRAZYME BLANC
притежава допълнително β-глюкозидазна
активност, която
способства за извличане на сортовите аромати
при бели сортове (Шардоне, Семийон,
Совиньон блан)
EXTRAZYME BLANC подобрява значително
органолептичните качества на произведените
вина, като развива и засилва плодовите аромати.

Употреба :

Употреба и дозировка:
•

Съдържанието на опаковка от 100 g с е р
а з т в а р я в 1 l студена вода и се разбърква до
пълното му разтваряне.
Внесете в мъстта и хомогенизирайте
посредством рециркулация.
Забележка :
Да не се използва при неузряло или повредено
от плесен грозде.

От 2 до 4 g за 100 kg грозде.
Използваните дози и времето за контакт
варират съобразно типа винификация.

Опаковка и съхранение :
Опаковки от 100 g, 250 g и 1 kg

Характеристики :
EXTRAZYME BLANC се предлага под
формата на идеално разтворими
микрогранули. Идеалните температури за

Да се съхранява на сухо, добре проветриво
място, без странични миризми, при температура
между 5 и 25 ºС. Веднъж отворена опаковката,
продуктът да се използва максимално бързо.

използване на EXTRAZYME BLANC трябва да
бъдат между 15 °C и 65 до 70 °C.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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3.5.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Date
26/06/2003

EXTRAZYME FRUIT

Ензимен препарат, спомагащ по време на настойването за екстракцията на
ароматните прекурсори и тяхната по-добра изява.
За червени вина и вина розе с по-наситен цвят.

Приложения във винарството :

EXTRAZYME FRUIT е препарат, разработен
специално за получаване на мазнота и
плодови аромати при червени сортове.
Препаратът има двойно действие: екстракция на
прекурсорите на плодовите аромати от гроздето
(пектиназна активност) и освобождаване на
летливите аромати от тези прекурсори (бетаглюкозидазна активност).
Препаратът спомага за изявата на съединения
като
например
бета-дамасценон
като
„усилвател” на плодовите аромати получени при
алкохолната ферментация.
EXTRAZYME FRUIT се използва при
класическото
или
предферментационно
настойване и може да се използва също така и
при розета с по-наситен цвят.

Дозировка :
2 до 3 g за 100 кг грозде.
Дозите и времето за контакт зависят от условията за
винификация.
Допълнителна аерация и влагането на
TANIN SR позволяват стабилизацията на цвета.

Предлагане и съхранение :

В кутии от 100 гр, 250 гр

Да се съхранява на сухо и добре проветриво
място без странични миризми.Веднъж отворена
опаковката, препаратът трябва да се използва бързо.

Начин на употреба :
Разтворете съдържението на една кутия от 100
гр в един литър студена вода и го разбърквайте до
пълното му разтваряне. Добавете го към кашата.
Забележка :

Да не се използва при неузряло или повредено
грозде.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.
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3.6.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Date 26/06/2003

EXTRAZYME TERROIR
Силно концентриран eнзим за мацерация и екстракция.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :
EXTRAZYME TERROIR
еконцентриран
пектолитичен ензимен препарат, селекциониран заради
неговата способност да улеснява екстракцията на
фенолните съединения по време на мацерация с ципите.

Дози :
•

2 до 3 g за 100 кг грозде.

Дозите и времето за контакт варират в зависимост от
типа винификация.

Широкият спектър на активност на EXTRAZYME
TERROIR определя и неговото приложение по време на
пресуването на бяло грозде.

Допълнителна аерация и влагането на
ТАНИН SR позволяват стабилизацията на цвета.

EXTRAZYME TERROIR
участва активно в
процесите на избистряне на вината, получени от самоток
или пресови фракции, по време на бистренето и
филтруването.

Характеристики :

•

EXTRAZYME TERROIR се предлага под формата
на много добре разтворими микрогранули.

•

В идеалния случай, температурата по време на
употребата на EXTRAZYME TERROIR не трябва да бъде
по-ниска от 15°C и да не надвишава 65 до 70°C.

Бяла винификация : използван по време на
пресуването или мацерацията, EXTRAZYME
TERROIR подобрява екстракцията на ароматните
съединения.
Червена винификация : Използван по време на
мацерацията EXTRAZYME TERROIR улеснява бързата
екстракция на антоцианите, намиращи се в ципата.

При температури по-ниски от 15°C е препоръчително
посочените дози да се удвоят.

Опитът показва че EXTRAZYME TERROIR
подобрява значително плътността на цвета , а също и
органолептичните качества на произведените вина.

Употреба :

Опаковка и съхранение :
В кутии от 100 и 250 гр

Разтворете съдържанието на една кутия от 100
гр в един литър студена вода, разбърквайте до пълното
му разтваряне.
Прибавете го в мъстта и хомогенизирайте чрез
рециркулация.
Внимание при употреба :

Отворена кутия трябва да бъде използвана в
рамките на три дни и да се съхранява на сухо място.
Оптималната
дата
за
употреба
на
EXTRAZYME TERROIR
в неговата оригинална
опаковка е обозначена върху етикета.

Не използвайте EXTRAZYME TERROIR при недобре
узряла или повредена реколта.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.
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3.7.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

Date 13.05.2002

FLUDASE
Подобряване на филтруемостта.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :

Употреба :

FLUDASE е концентриран препарат от пектинази
и глюканази, чиито качества са използвани за да се
подобри филтруемостта
на
вината
особено
в
случаите
на
ботритизирана реколта.
FLUDASE се използва по време на претакането в
края на ферментацията при червени вина и по време на
пресуването при пресови вина.
Върху мъст : FLUDASE позволява по-добро и бързо
избистряне на ботритизирана мъст, която трудно се
избистря само с пектинази. Тя спомага за елиминирането
на веществата, отговорни за органолептичните дефекти на
мъст, получена от ботритизирано грозде.
Върху вина :
FLUDASE
улеснява и ускорява
естественото избистряне на вина
от действието на
пектиназите. Тя засилва ефекта от белтъчното бистрене.

Разтворете съдържанието на една опаковка от 100 гр в
един литър студена вода и разбърквайте до пълното му
разтваряне.
Прибавете
в
рециркулация.

мъстта

и

хомогенизирайте

чрез

Препоръки при употреба :
Третирането на мъст ще бъде ефикасно при
температури по-високи от 17°C. Минималното време за
падане на утайката е 24 часа.
При
вино
третирайте
след
алкохолната
ферментация, по време на първото претакане, за да се
възползвате от оптималната температура.

Дози :

Освен това подобряването на филтруемостта на вината
намалява употребата на междинни филтранти.

Характеристики :

Различните ензимни активности,
притежава FLUDASE имат за цел :

-

Мъст : 5 до 8 гр/хл мъст.

-

Бели вина : 2 до 3 гр/хл вино.

-

Червени вина : 3 до 5 гр/хл вино.

които

Опаковка и съхранение :

- полизахаридите съдържащи се в гроздето,
- глюканите, които присъстват в мъстта и виното
произлизащи от повредена реколта,
- глюкоманани – продукти на дрождената автолиза.

- В кутии от 100гр.
Веднъж отворена кутията се съхранява на сухо място и да
се използва в рамките на три дни.
Оптималната дата за употреба на FLUDASE от
оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

3.8.
Date 02/07/2003

INOZYME
Ензим за избистряне на мъст.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :

INOZYME е високо пречистен, лиофилизиран
пектолитичен ензимен препарат, който ускорява
избистрянето на мъстта.

•

При бяла мъст : Той намалява вискозитета на мъстта
и улеснява филтруването на виното.
INOZYME
е пречистен , концентриран
екстракт, получен от селекциониран щам Aspergillus
Niger.
Препаратът съдържа следните ензими: пектинтранселиминаза, полигалактуроназа, пектинестераза,
хемицелулаза.
Тези ензими хидролизират неутралните и кисели пектинови вещества, присъстващи в клетъчната стена,
резултат от което е по-доброто избистряне на мъстта.

Употреба :

Дози :

2 до 4 гр/хл за избистряне на мъст или 4 сл/хл
от разтвора, приготвен както е описано в “Употреба”.
Дозите и времето за контакт варират в зависимост от
използваната техника, търсената степен на депектинизация, температурата, както и pH.

Характеристики :

INOZYME се предлага под формата на
перфектно разтворими микрогранули. В идеалния
случай темепературата, при която се влага INOZYME не
трябва да бъде по-ниска от 15°C. За температури пониски от 15°C се препоръчва посочените дози да
се удвоят.

Опаковка и съхранение :

Разтворете съдържанието на една опаковка от
50 гр в един литър студена вода и разбърквайте до
пълното му разтваряне.
Прибавете го в мъстта и хомогенизирайте чрез
рециркулация.

В кутии от 50 гр и 250 гр
Ензимната активност в отворена кутия не се
запазва повече от три дни.

Внимание при употреба :
Не третирайте с
бентонит в едно и също време с ензима заради
свойството на бентонитите да адсорбират протеините.
Ако обработката с бентонит е необходима тя
трябва да се извърши след избистрянето на мъстта.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

3.9.

INOZYME CLEAR
Ензимен препарат, предназначен за бистрене и възстановяване на чистотата на
ароматите при бяла и розе мъст, получена от грозде, нападнато от Botrytis cinerea.

Дозировка :

Приложения във винарството :
Двойното – пектолитично и глюканазно – действие на
INOZYME

СLEAR

способства

за

намаляване

на

полимерите, идващи от гроздето и от Botrytis за пооптимално бистрене.Пектолитичната активност ускорява
декантирането на утайките в мъстта, бързо намалява

2 до 4 г на хл. Може да бъде и 2 до 4 сл/хл от
разтвора, приготвен както е описано в раздел
„Начин на употреба”.Дозите и времето за контакт
варират в зависимост от използваната технологи,
степента на депектинизация, рН на мъстта и
нивото на повреда от Botrytis.Cinerea

вискозитета на мъстта и подобрява филтруемостта на
вината.Глюканазната

активност

действа

специфично

върху глюканите – продукти на развитието на Botrytis и

Предлагане и съхранение :

водещи до намаляването на филтруемостта на вината.
Комбинирането на тези две активности води до отлично
избистряне при трудни условия и изчистване на ароматите
при повредена мъст.

100 г.
Да се съхранява на сухо и добре проветриво
място без странични миризми.
Веднъж отворена опаковката, препаратът
трябва да се използва бързо.

Начин на употреба :
Разтворете съдържението на една кутия от 100
гр в един литър студена вода и го разбърквайте до
пълното му разтваряне.Този разтвор може да се
използва веднага или да се съхранява 24 часа при 4ºС.
Прибавете го към мъстта, след което хомогенизирайте
с бъркалка или помпа.
Забележка :
Да не се прилага обработка с бентонит едновременно
с ензимната обработка.Ако се налага обработка с
бентонит, тя трябва да бъде проведена след
притаяването. Обработката е ефикасна при температу
над 17ºС. Времето за притаяване е между 12 и 16 часа.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne
dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

3.10.
Date 02/07/2003

INOZYME TERROIR
Силно концентриран ензим за избистряне на мъст.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :

Дози :

INOZYME TERROIR е силно концентриран и
пречистен, лиофилизиран пектолитичен ензимен
препарат, който ускорява избистрянето на мъстта.

•

При бяла мъст : Намалява вискозитета на мъстта и
улеснява филтруването на виното.
INOZYME TERROIR
е
концентриран
екстракт,
получен
селекциониран щам Aspergillus Niger.

пречистен
от

1 до 2 гр/хл за избистряне на мъст или 4 сл/хл
от разтвора приготвен както е описано в “Употреба”.
Дозите и времето за контакт варират в зависимост от
използваната техника, търсената степен на депектинизация, температурата, както и pH.

,

Този препарат съдържа следните езими: пектинтранселиминаза,
полигалактуроназа,
пектинестераза,
хемицелулаза.
Тези ензими хидролизират неутралните и кисели пектинови субстанции, намиращи се в клетъчната стена,
резултат от което е по-доброто избистряне на мъстта.

Употреба :
Разтворете съдържанието на една опаковка от
50 гр в един литър студена вода и разбърквайте до
пълното му разтваряне.
Прибавете го в мъстта и хомогенизирайте чрез
рециркулация.

Характеристики :

INOZYME TERROIR се предлага под формата
на перфектно разтворими микрогранули. В идеалния
случай темепературата, при която се влага INOZYME
TERROIR не трябва да бъде по-ниска от 15°C. За
температури по-ниски от
15°C
с е препоръчва
посочените дози да се удвоят.

Опаковка и съхранение :

В кутии от 50 гр и 250 гр
Ензимната активност в отворена кутия не се
запазва повече от три дни.

Внимание при употреба :
Не третирайте в
едно и също време с бентонит и с ензима, заради
свойството на бентонитите да адсорбират протеините.
Ако обработката с бентонит е необходима тя
трябва да се извърши след избистрянето на мъстта.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.
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ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

LEVULYSE

3.11.
Date 24.04.2002

Ускорява дрождената автолиза.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Приложения във винарството :

LEVULYSE е концентриран препарат с бета-глюканазна активност, което
спомага
за
освобождаване на съединения от стените на дрождените
клетки.
LEVULYSE подсилва
структурата
на
вината, прави ги по-окръглени,
по-мазни и им
придава пълнота.
Освен глюканазна активност,
благоприятства освобождаването на
дрождите, LEVULYSE притежава
активност.
Съвместното действие на
пектиназата ускорява избистрянето
подобрява филтруването.

чието действие
съединения от
и
пектиназна
глюканазата и
на вината и

Дози :

•

При бели вина : 2 до 5 гр/хл вино.

•

При червени вина : 3 до 5 гр/хл вино.

Опаковка и съхранение :

- Кутии от 100 гр.

След отваряне ензимния препарат се съхранява не повече
от три дни.
Оптималната дата за употреба на LEVULYSE в нейната
оригинална опаковка е отбелязана върху етикета .

Употреба :
Разтворете съдържанието на една опаковка от
100 гр в един литър студена вода и разбърквайте до
пълното му разтваряне.
Прибавете го във виното и хомогенизирайте чрез
рециркулация.
Внимание при употреба :
Прибавянето се прави по време на първия
батонаж в края на алкохолната ферментация с цел да се
използва благоприятната температура.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ

LACTOLYSE

3.12.
Date 26/06/2003

Разрешена доза: 50 g/hL.

Приложения във винарството :

Дозировка :

LACTOLYSE е ензимен препарат, активната
съставка на който е лизозим – протеин, извлечен от
яйчен белтък.
Този ензим има свойството да унищожава грам
положителните бактерии, като с това допълва
действието на SO2.

•
-

Средни дози
Превенция : 10 g/hL.
При спряла ферментация : 30 g/hL.

Две основни приложения при червените вина :
1).В случай на спряла ферментация,
LACTOLYSE блокира
развитието на
млечнокиселите бактерии и способства за
избягването
на
млечното
вкисване.
Алкохолната ферментация може да бъде
рестартирана с ново заквасване.
2.LACTOLYSE
се
използва
превантивно, при положение, че методът
на винификация предполага повишаване на
съдържанието
на
летливи
киселини.
Добавката
на
лизозими
в
кашата
способства за значително намаляване на
крайното
съдържание
на
летливи
киселини.
И в двата случая ЯМКФ може да бъде проведена с
INOFLORE R, тъй като ефектът от действието
на лизозимите се неутрализира от полифенолите
след 15 – 20 дни.

Характеристики :
EXTRAZYME се предлага под формата на много
добре разтворими микрогранули.
В идеалния случай, температурата по време на
употребата на EXTRAZYME не трябва да бъде по-ниска
от 15°C и да не надвишава 65 до 70°C.
При температури по-ниски от 15°C е препоръчително
посочените дози да се удвоят.

Опаковка и съхранение :

Начин на употреба :
-

LACTOLYSE се предлага под формата на прах.
Разтворете продукта във вода в съотношение 1:10.
Предупреждение:

Внимание : Предпазни мерки при използване в бели
вина и розе.
Добавянето на лизозим може да доведе до
белтъчна нестабилност, която може да е
провокирана от използването на коркови тапи.
Необходимо е провеждането на предварителни
тестове. Може да се наложи обработка с бентонит.
Не се препоръчва използването на
метавинена киселина.

100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg
Да се съхранява на сухо и добре проветриво
място, без странични миризми при температура
между 5 и 25ºС.

Веднъж отворена опаковката, да се използва
максимално бързо.

dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute
rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

ДРОЖДИ ЗА ЧЕРВЕНИ ВИНА

IOC R-9002
За вина с по-добра
структура
Характеристики
Щамът IOC R-9002 способства за получаването
на вина за стареене – с по-добра структура, поплътни.
Тези дрожди придават аромат на зрели плодове и
касис.
Спомагат за по-добро запазване на цвета.
Завършват напълно ферментацията дори и при повисоко съдържание на алкохол.
Приложение
Употребата на щама IOC R 9002 позволява
производството на по-плътни червени вина
с по-добра структура, подходящи за
отлежаване. Получават се вина с нюанси на
подправки.

IOC PRESTIGE
За запазване на
спецификите на тероара
Характеристики
Щамът IOC Prestige провежда много добра
ферментация,
без да образува летливи
киселини и да предизвиква органолептични
отклонения.
Приложения
IOC Prestige осигурява ферментацията на червени
вина подчертавайки сортовия произход.
Не позволява развитието на Brettanomyces.

IOC R-9005
За високо съдържание
на алкохол
Характеристики
Щамът IOC R 9005 развива както плодовостта,
така и нюансите на подправки във вината.
Получените вина са с добра танинова структура
и стабилност на цвета.
Тези дрожди придават на виното перфектни
характеристики за стареене.
Приложение
IOC R 9005 е изключително подходящ за
получаване на червени вина с по-високо
съдържание на алкохол.
Те
дават
прекрасни
резултати
при
винификация на повечето червени сортове
(Мерло, Сира, Каберне Совиньон).

4.1.

ДРОЖДИ ЗА БЕЛИ,РОЗЕТА И ЧЕРВЕНИ ВИНА

IOC DW
За вина, предназначени за
дестилация
Щамът IOC DW е подходящ за производсво на
дестилатни вина.
Издържа на алкохолно съдържание до 16 об.%
Не образува много SO2 и серни съединения.
Не образува много висши алкохоли.

IOC ST
За ароматни вина

ДРОЖДИ ЗА ЧЕРВЕНИ ВИНА
IOC REVELATION
TEROIR

Характеристики
При шамът ИОС ST получените вина носят типичността
на тероара и притежават натурални, отявлени аромати.
Осигуряват равномерна и пълна ферментация.

За плодови и обагрени
вина
Характеристики

Приложения
Дрождите
ИОС
ST
се използват за
винификация на червени вина, розета и бели вина.

Щамът IOC Revelation teroir е много устойчив на
високо съдържание на алкохол и ниско pH.
Те продуцират много малко летливи киселини и не
причиняват органолептични дефекти.
Тези дрожди увеличават с от 5 до 15 %
интензитета на цвета.
Приложения

IOC HARMONIE
За фини и ароматни
вина
Характеристики
От мъсти ферментирали с ИОС ХАРМОНИ се
получават много фини бели вина и розетата и червени
с естествен, отявлен аромат.
Щама ИОС ХАРМОНИ
е селекциониран от
Университета Davis-Калифорния, обозначен под №
522.
Във всички случаи ИОС ХАРМОНИ произвеждат малко
летливи киселини.

Приложения
ИОС
ХАРМОНИ
съблюдават
ароматичните характеристики на сорта и тероара.

IOC R 9008

IOC BY
За плодови и обагрени
вина
Характеристики
ИОС BY е много устойчив на високи алкохолни
градуси. Осигурява равномерна и пълна ферментация
без да придава особен ароматен характер на вината.

Приложения
Щамът ИОС BY се препоръчва за винификация
на бели вина, розета и леки червени вина.

При винификация на Пино ноар, Гаме,
Гренаш ноар и Каринян с IOC Revelation
Teroir се постигат много добри резултати.
Те придават аромат на дребни червени
плодове.

За вина за стареене
Характеристики
Щам IOC R 9008 спомага за развитието на
аромата на зрели плодове и за закръглеността
на вкуса в червени вина с добра структура, като
осигурява и нормална и пълна ферментация.

Приложения
Щам IOC R 9008 е от дрождите, които са сред
най-интересните за произвоство на вина
продължително стареене. На практика този
щам намалява появата на тревисти аромати и
усещането на агресивни танини при рисково
грозде (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Carmenère, …)

ДРОЖДИ ЗА БЕЛИ, РОЗЕТА И
ШУМЯЩИ ВИНА
За шумящи вина

За фини бели вина
Характеристики

Щамът IOC 18-2007 се адаптира много
бързо и осигурява пълно разграждане на
захарите, едновременно с това се нуждае от
много малко хранителни вещества.
Той има слаба способност да свързва SO2,
вината са по-добре защитени след
алкохолната ферментация.
Този щам прави възможно производството
на вина с голям финес, запазвайки
качествата на сорта и особеностите на
тероара.
Приложения

Използването на щама IOC 18-2007
позволява производството на фини бели и
розе вина във всички винарски райони.

IOC B 3000

За свежи и ароматни вина

За плодови и елегантни вина

Характеристики

IOC 18-2007
Характеристики

IOC B 2000

Щамът IOC 18-2007 се адаптира отлично
към трудна ферментационна среда (ниско
рН, ниска температура, високо алкохолно
съдържание)
Приложения

Щамът IOC 18-2007 е напълно подходящ
за производство на пенливи вина както по
класическата технология, така и при
провеждането на вторичната ферментация
в резервоари.
Той позволява също да се използва при
спряла ферментация.
В този случай е необходимо приготвяне
на стартерна култура.

Щамът IOC B2000 улеснява изявата на
ароматите на сортове, предназначени за бели
и розе вина. Той е подходящ за производство
на свежи и ароматни бели вина. Позволява
получаването на различен ароматен профил, в
зависимост от температурата на алкохолна
ферментация
Приложения

се използва при получаване на
бели вина и отлежаването им в бъчви.
Те са особено подходящи за сортове като
Шенин, Совиньон и Ризлинг.
IOC B2000

Характеристики

Щамът IOC B 3000 позволява да се
увеличи усещането за тяло и ароматния
интензитет на белите вина. Той позволява
също да се повиши усещането за аромат
от бели, неутрални сортове. придавайки
им нюанси на свежи плодове (кайсия,
портокалови цветчета…)
Приложения

Щамът IOC B 3000 се използва за
винификация на ароматни и елегантни
бели вина. Той придава
на вината
закръгленост и плодовост.

ДРОЖДИ ЗА ВИНО РОЗЕ
IOC FRESH ROSE

За свежи и фини вина

Характеристики

Щамът IOC RS 8007 развива ароматите на свежи плодове и едновременно с това внася достатъчно
закръгленост за постигане на необходимото равновесие. Този щам допринася и за финеса на вината,
дължащ се на усещането за сладост.
Приложения

IOC EXPRESSION
За натурално сладки вина
и при късен гроздобер
Характеристики

IOC Expression позволява да се произвеждат
вина с развити и комплексни аромати.
Те засилват изявата на аромати на свежи
плодове, придавайки финес.
Те притежават добра способност към
прекъсване на алкохолната ферментация
(чувствителност към алкохол и SO2).
Приложения

Употребата на IOC Expression се
препоръчва при производството на
натурално сладки вина.
Те увеличават съдържанието на ароматни
съединения (естери и терпени) на сортове
като Мускат и Гренаш.

REVELATION THIOLS
За вина със свежи
аромати
Характеристики

Ензимната активност на lOC Revelation
Thiols създава възможност за по-силна
изява на нюансите на цитрус и пасион
фрут. В замяна на това IOC Revelation
Thiols ограничава проявата на растителни
нотки в букета на виното.
Приложения

IOC Revelation Thiols е специфична
закваска за бели вина и розе създадени за
изява на сортовите тиоли – ароматни
съединения, които носят нюансите на
сортовите характеристики на някои
сортове сато Совиньон блан, Коломбар
или Сира.

Щамът IOC RS 8007 се използва за винификация на вино розе. Той позволява доброто изразяване на
сортовите аромати.

ДРОЖДИ ЗА БЕЛИ,РОЗЕТА И ЧЕРВЕНИ ВИНА

IOC PRIMROUGE
R-9001

IOC 11-1002

За млади вина и вина розе

За фини вина

Характеристики

Характеристики

Щамът Primrouge R-9001 позволява да се изявят
първичните аромати на червените вина и вина розе,
без да се натрапват амилови производни.
Те разкриват ароматите на дребни червени плодове,
ягоди и малини.
Приложения
IOC Primrouge R-9001 се използва за
производство на вина за бърза реализация.
Те са подходящи главно за винификация на
елегантни и меки вина с нотки на дребни
червени плодове.

IOC 11-1002 K гарантира бърза и пълна ферментация.
Освен това притежава устойчивост на по-високи алкохолни
градуси.

Приложения
IOC 11-1002 K се използва за винификация на бели
вина, розета и червени вина. Позволява
получаването на фини вина.
Характерът „killer” на този щам улеснява имплантацията му и осигурява бързо начало на
ферментацията.

В 3000
REVELATION THIOLS

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

18-2007

+

-

-

++

килър

10-30

ST

+

+

+

-

FRESH ROSE

-

+

-

-

HARMONIE

+

+

+

-

BY

+

+

+

-

11-1002

+

+

+

-

PRIMROUGE R 9001

-

+

+

-

R 9002

-

-

+

-

R 9005

-

-

+

-

R 9008

-

-

+

PRESTIGE

-

-

REVELATION TERROIR

-

-

DW

-

-

10-30

равномерна

над 14

килър

14-25

равномерна

над 14

килър 2

15-25

умерена

над 15

16,5

нормално изявяване на аромата

слабо

0

повишено окръглени, свежи плодове

слабо

слабо

нужда от хранителни добавки

алк. рандеман гр/л захар за 1% алк.

издръжливост на алкохол / об%

скорост на ферментация

температура С˚

конкурентноспособност

при спряла ферментация

червени

-

образуване на SO2

+

производство на летливи киселини

B 2000

розе

бели

дрожди

умерено

над 15

16
16,5

ефект

изява на сортови аромати

слабо

нормално шумящи вина, вторична ферментация

слабо

нормално типичност на тероара

слабо

нормално свежи сортови характеристики

слабо

нормално ароматични сортови характеристики

слабо

нормално пълна ферментация

слабо

слабо

нормално фини вина

слабо

0

нормално меки и плодови млади вина

слабо

0

0

15-30

равномерна

над 14

12-30

нормално

над 16

12-30

равномерна

над 14

16

12-30

равномерна

над 15

16,5

12-30

равномерна

над 15

16

12-30

равномерна

над 16

16,5

килър 2

15-30

равномерна

над 14

17

нормално вина за стареене

слабо

0

килър

15-30

равномерна

над 15

нормално плодови и пикантни аромати

слабо

слабо

-

неутрален

15-30

нормално

над 16

нормално продължително стареене

слабо

слабо

+

-

килър 2

15-30

равномерна

над 17

нормално изразяване на сорта и тероара

слабо

0

+

-

килър 2

15-30

равномерна

над 14

нормално интензивен цвят и плътен вкус

слабо

-

-

15-30

равномерна

над 16

нормално мъст за дестилатни вина

слабо

килър

килър

16

слабо

слабо

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.2.

IOC B 2000
Съответства на международния енологичен кодекс
Щам : Saccharomyces cerevisiae
Производство на бели вина
Дозировка :

Приложения във винарството :
Дрождите IOC B 2000 се препоръчват особено за
производство на бели вина.

• от 10 до 20 гр/ хл мъст

Дрождите IOC B 2000 улесняват изразяването
на ароматите на белите винени сортове.

Рехидратация:
Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л
хладка вода (35-40 С˚) подсладена с 50 гр/л захар.

Използването
им
е
препоръчително
за
производство и съзряване в дъбови бъчви на бели вина,
за които изразяването на аромата е особено важно,
независимо какъв е сорта.

Те могат да бъдат рехидратирани при
същата температура в смес от 1/3 несулфитирана
мъст и 2/3 вода.
Оставете ги да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте
и
добавете
суспензията
в
предварително сулфитираната мъст, след което
хомогенизирайте.

Дрождите IOC B 2000 са много добре оценени
при изтъкването на органолептичните качества на
сортовете Sauvignon, Semillon и Gewurztraminer.

Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Енологични характеристики :
Алкохолен рандеман – 16,5 гр/л захар за 1%
алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини

Опаковка и съхранение :

Устойчивост на алкохол над 14 об%
Производство на глицерин: 6 гр/л
Устойчивост на SO2.

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.

Производство на SO 2 - нула
Слабо образуване на пяна

•

Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15 С˚.

Осигурява равномерна ферментация между
10 и 30 С˚.

Оптималната дата за използване на IOC В
2000 отбелязана върху етикета.

Микробиологични характеристики:
.
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1
млн.клетки

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

4.3.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Date 09-05-07

IOC B 3000
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.
Производство на бели вина.

Приложения във винарството :

Щамът IOC B 3000 се използва за винификация на ароматни бели сортове като Гевюрцтраминер,
Совиньон
и Семийон.
Произведените вина са
закръглени, плодови и елегантни.
Щамът IOC B 3000 позволява да се увеличи
обема и интензитета на ароматите на белите вина.
При неутралните бели сортове, спомага за изявата на
ароматите като им придава нотки на свежи плодове
(кайсия, цветове на портокалово дърво )

Енологични характериктики :
•
•
•
•
•
•
•

• Подчертан фактор killer
• Устойчивост на алкохол : 14 об%
• Образуване на H2S - слабо
• Кратка латентна фаза
• Температура на употреба : 14 до 25°C.
• Слабо образуване на пяна
• Повишена необходимост от азот : важно е да се
внесе адаптирана храна за отличното изразяване
на ароматите.

Микробиологични характеристики :
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на

Дози :

•

10 до 20 гр/хл мъст.

Рехидратация :

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Опаковка и съхранение :
Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15°C.

грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди
на 1 млн.клетки

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com
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4.4.

Ioc Révélation Thiols

Пълна изява на плодовите тиоли Saccharomyces cerevisiae cerevisiae
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
IOC Revelation Thiols е специфична закваска за бели
вина и розе, създадена за изява на сортовите тиоли –
ароматни съединения, които носят нюансите на
сортовите характеристики на някои сортове като
Совиньон блан, Коломбар или Сира . В общи
линии, дрождите превръщат в ароматни вещества само
малка част от тиоловите прекурсори, присъстващи в
гроздето. Обаче, при алкохолната ферментация,
провеждана с дрождите IOC Revelation Thiols, този
процент нараства и способства за по-силна изява на
ароматния потенциал в сравнение с останалите закваски.
Ензимната активност на lOC Revelation Thiols създава
възможност за по-силна изява на нюансите на цитрус и
„пасион фрут”. В замяна на това IOC Revelation Thiols
ограничава проявата на растителни нотки в букета на
виното. IOC Revelation Thiols може да играе роля във
формирането на комплексността на червените вина (Гаме
ноар, Пино ноар, Сира), в които сортовите тиоли придават
аромат на дребни червени плодове.

МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
• Жизнеспособни дрожди : ≥ 10 млрд. кл./g.
• Микробиологична чистота : под10
диви дрожди/млн. клетки.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
• Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
• Да се съхранява на сухо и про ветри во
място без странични миризми, при
температура между 5 и 15°C. Веднъж
отворена опаковката, продуктът трябва да
се използва бързо.
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Дозировка : 20 до 30 g/hL мъст.

ЕНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рехидратирайте във вода на 37°C в тегловно
• Килър фактор: K2 активен.
• Устойчивост на алкохол : повишена (15 % vol).
• Нужда от азот: Умерена. Присъствието на
органичния азот предотвратява появата на серни нотки
и благоприятства за развитието на ароматите.
• Осигурява
нормално
протичане
на
ферментацията при температура между 15°C и
25°C. Препоръчваната температура за изява на тиолите
е 16-18°C.
• Латентна фаза : кратка.
• Скорост на ферментация : умерена.
• Образуване на глицерол: умерено.
• Образуване на летливи киселини : слабо до умерено.
• Образуване на SO2 : средно.
• Пенообразуване : слабо.

съотношение 1:10. Не се препоръчва
директна рехидратация в мъст. Особено
важно е рехидратацията да става в чист съд.
• Разбъркайте леко и оставете да отпочине за 20
минути.
• Ако е необходимо темперирайте закваската
до температурата на мъстта и я внасяйте
постепенно. Разликата между температурата
на мъстта и на рехидратираната закваска не
трябва да е повече от 10°C.
•
Общата
продължителност
на
рехидратацията не трябва да надхвърля 45
минути.
• При усложнения проведете рехидратация в
присъствието на Bioprotect®.

Ioc Révélation Thiols

Експериментално сравнение на вина от сорта Коломбар – дегустация 3 месеца след АФ от жури
от 24 дегустатори – консуматори, не работещи в лозаро-винарския сектор.
ClassКласиране на две вина в зависимост от тяхната характеристика
(un ast érisque indique les différences significatives)

IOC Révélation Thiols
Дрожди за сравнение

2

vin
le 18

hois16
iss
ntc 14

Nombre

FICHE TECHNIQUE

Плодов характер, любим на консуматорите

4
2
0
Ароматен
интензитет
нос*

Качество на
ароматите*

Комплексност

Цитрус

Екзотични
плодове*

Ароматен
интензитет
вкус*

Качество
на вкуса*

Резултати от сравнителни изпитвания на IOC Révélation Thiols с
дрожди, използвани за получаване на тиоли

Изява на сортови тиоли 3MH и 4MMP

4MMP
(чемшир,
хвойна)

20 %

- 20 %

Sauvignon 3

0%

Gamay

40 %

Colombard

60 %

Sauvignon 2

В замяна на това, IOC Révélation Thiols
образува по-малко 4MMP,
като намалява по този начин участието
на растителни нотки в букета на виното.

80 %

Sauvignon 1

3MH спомагат силно за изявата на
ароматите на цитрус и пасион фрут.

3MH
(цитрус и
пасион
фрут)

100 %
Концентрации на тиоли, получени от
IOC Révélation Thiols в сравнение с получените от
дрожди контрола

Ензимната активност на IOC Révélation Thiols
спомага за освобождаването на повече 3MH
от техните различни прекурсори.

(0% = концентрации, получени от дрожди контрола)

- 40 %

contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
) L’information
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

)
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4.5.

IOC 18-2007
Съответства на международния енологичен кодекс
Щам: Saccharomyces cerevisiae Killer (бивш. Bayanus).
Произход: Енологичен Институт на Шампания

Приложения във винарството :

Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1
млн.клетки

Дозировка:
Дрождите IOC 18-2007 се препоръчват специално
за:
Винификация
Вторична ферментация при производството на
шумящи вина
Ферментация при ниски температури
Подновяване на ферментацията

•

Този щам позволява производството на вина с
голям финес, запазвайки характеристиките на гроздето
и спецификите на почвите.
Препоръчват се за производство на пенливи
вина, произведени по традиционния метод. Тези
дрожди също така са високо оценени за
производството на тихи вина в цял свят.
Прекрасното им
адаптиране
в
найнеблагоприятни среди позволява пълното и бързо
усвояване на захарите, избягвайки получаването на
нежелани вторични компоненти.

Енологични характеристики :
Алкохолен рандеман – 16 гр/л захар за 1%
алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол над 15 об%
Активен фактор „killer” (улеснява
доминирането на щама)
Производство на глицерин: 6 гр/л
Устойчивост на SO2.
Производство на SO 2 - нула
Много слабо образуване на пяна
Осигурява равномерна ферментация между 10
и 30 С˚

Микробиологични характеристики:
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам

Винификация :
Бели вина и розе :от 10 до 20 гр/100 л мъст
Червени вина:
от 20 до 25 гр/100 л мъст
Подновяване на ферментацията
От 10 до 20 гр/100 л мъст с подготовка на
закваска
Вторична ферментация в бутилки
От 10 до 20 гр/100 л мъст с подготовка на
закваска

Рехидратация :
• Винификация :
Един кг сухи дрожди се разтварят в 10 л хладка
вода (35-40 С˚) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода. Оставят се да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркват се и суспензията се добавя в предварително
сулфитираната мъст, след което се хомогенизира.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

• Вторична ферментация и подновяване на
ферментацията
Този процес е описан в отделен протокол
Опаковка и съхранение :

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15 С˚ .

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.6.

IOC FRESH ROSE
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
Щам IOC FRESH ROSE се изполва при производството на вина розе. Той създава възможност
за развитие на цветисти аромати в млади вина, получени от сортове познати като „неутрални”.
Щам IOC FRESH ROSE разкрива свежите сортови характеристики на ароматните сортове
(Syrah, Cabernet Sauvignon…).
ЕНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Слабо образуване на летливи киселини
Слабо образуване на SO2 и ацеталдехид
Устойчивост на алкохол: > 16 % vol.
Притежават Килър фактор (кратка лаг фаза)
Добро приспособяване към ниски температури: до 12 °C.
Слабо пенообразуване
Осигурява добър старт и нормално и пълно протичане на ферментацията
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Живи клетки: > 10 млрд. UFC/g.
Микробиологична чистота: под 10 диви дрожди на милион
ДЗОЗИРОВКА
10 до 20 g/hL мъст
РЕХИДРАТАЦИЯ
Смесете сухите дрожди с топла вода (35 - 40 °C) в тегловно съотношжение 1:10
Оставете в покой, без разбъркване, в продължение на 15 минути. В следващите 15 минути
разбърквайте от време на време. Прибавете дрождената суспензия към сулфитираната мъст и
хомогенизирайте с рециркулационна помпа.
Старайте се да не превишавате дадените времена преди използване на суспензията.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
500 g вакуумирани пакети, ламинирани с полиетилен и алуминий.
Да се съхранява в оригиналната запечатана опаковка при температура до 15 °C.

The information contained in this document is that which we dispose of to the best of our knowledge at this time. Users are still obliged to take their
own precautions and carry out their own trials. All current regulations must be scrupulously observed.
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Tél. 33 (0)3 26 51 96 00 – Fax 33 (0)3 26 51 02 20
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DATA SHEET

Щам: Saccharomyces cerevisiae killer.
За производство на вина розе
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4.8.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Date 22/07/2003

IOC ST
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae.

Приложения във винарството :
Дрождите
IOC
ST
се използват за
винификация на червени и бели вина и розе.
Получените вина носят типичността на
тероара и притежават изявени натурални аромати.

Осигуряват равномерна и пълна ферментация.

Енологични характеристики :

• Алкохолен рандеман : 16,5 гр захар за 1 об %
алкохол.

• Слабо образуване на летливи киселини.
• Устойчивост на алкохол > 14 об%.
• Производство на глицерин : 5 g/L.
• Осигуряват добро начало на ферментацията.
• Консумацията на захар е равномерна и пълна.
Микробиологични характеристики :

•

Активни живи дрожди : > 15 милиарда клетки на
грам.
• Микробиологична чистота : по-малко от 10 диви
дрожди за един милион клетки.

Дози :
• 10 до 20 гр/хл мъст.
Рехидратация :
Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Опаковка и съхранение :
Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура
не повече 15°C.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation, en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.
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АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.9.

IOC HARMONIE
съответства на международния енологичен кодекс
Щам : Saccharomyces cerevisiae
Производство на бели вина, розе и червени вина
Приложения във винарството :

Дозировка :

IOC HARMONIE
запазват ароматичните
характеристики на сорта и тероара.

• от 10 до 20 гр/ хл мъст

От мъст, ферментирала с IOC HARMONIE се
получават много фини бели вина и розета и
червени вина с изявен естествен аромат.

Рехидратация :

Във
всички
случаи
IOC HARMONIE
образуват малко летливи киселини.

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.

Щама IOC HARMONIE
е селекциониран от
Университета Davis-Калифорния, обозначен под №
522.

Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.

Енологични характеристики :

Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Алкохолен рандеман – 16 гр/л захар за 1%
алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол > 14 об%

Опаковка и съхранение:

Производство на глицерин: 5 гр/л
Гарантира добро начало на ферментацията
Консумацията на захар е равномерна и

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.

пълна
.

Микробиологични характеристики :
Активни живи дрожди: >15 млрд.клетки на грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1

Да се съхранява в оригиналната опаковка
при температура не повече от 15˚С.
Оптималната дата за използване в тяхната
оригинална опаковка е отбелязана върху
етикета.

млн.клетки

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

4.10.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Date 22/07/2003

IOC BY
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae.
(бивш Saccharomyces bayanus).
Приложение във винарството :
Щамът IOC BY се препоръчва за производство
на бели вина, розе и леки червени вина.

Не е желателно дрождите да се
съхраняват средата за рехидратиране повече от
предписаното време.

IOC BY е много устойчив на високо алкохолно
съдържание. Осигурява
равномерна
и
пълна
ферментация без да придава особен ароматен
характер на вината.

Енологични характеристики :
•
•
•
•
•
•

Алкохолен рандеман : 16,5 гр/л захар за 1 об%
алкохол ( в зависимост от температурата).
Устойчивост на алкохол : > 15 % vol.
Слабо производство на SO2 и на серни съединения
Слабо образуване на летливи киселини.
Много слабо образуване на пяна.
Слабо образуване на висши алкохоли.

Рехидратация :

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.

Дози :
•

Бели вина и розе : 10 до 20 гр/хл мъст.

•

Червени вина : 20 до 25 гр/хл мъст.

Опаковка и съхранение :

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.

Да се съхранява в оригиналната опаковка
при температура не повече от 15˚С.
Оптималната дата за използване на IOC
BY в тяхната оригинална опаковка е
отбелязана върху етикета.

Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.
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4.11.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

IOC 11-1002 К
Съответства на международния енологичен кодекс
Щам : Saccharomyces cerevisae killer
Бивш: Saccharomyces bayanus
Приложения във винарството :
IOC 11-1002 K се използва за производство на
бели вина, розе
и червени вина.
Способства за получаването на фини вина.
Характерът „killer” на този щам улеснява неговото
доминиране и осигурява бързо начало на
ферментацията.
IOC
11-1002
ферментация.

K

Дозировка :
Винификация :
• вина и розе : от 10 до 20 гр/100 л мъст
Бели

•

Червени вина:

от 20 до 25 гр/100 л мъст

Рехидратация :

гарантира бърза и пълна

Освен това е устойчив на по-високо
алкохолно съдържание.

Енологични характеристики:
Алкохолен рандеман – 16 гр/л захар за 1%
алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол над 15 об%
Активен фактор „killer” (улеснява
доминирането на щама)
Производство на глицерин: 6 гр/л
Устойчивост на SO2.
Производство на SO 2 - нула
Много слабо образуване на пяна

Един кг сухи дрожди се разтварят в 10 л хладка
вода (35-40єС) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода. Оставете да „отпочинат” 20-25 минути без да
разбърквате, след което разбъркайте и добавете
суспензията в предварително сулфитираната мъст,
хомогенизирайте чрез рециркулация.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Опаковка и съхранение :

Микробиологични характеристики:
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам
Микробиологична чистота: по-малко от 10 диви
дрожди на 1 млн.клетки

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Оптималната дата за използване е отбелязана
върху етикета.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15 С˚.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

4.12.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

IOC PRIMROUGE R 9001
Съответства на международния енологичен кодекс
Щам : Saccharomyces cerevisiae.
Производство на розе и червени вина тип „примьор”

Приложения във винарството:
Дрождите IOC
R 9001 се използват за
производство на млади червени вина, а именно стил
младо Божоле. Дрождите IOC R 9001 способстват за
получаването на мазни и ароматни вина. В този
смисъл те се адаптират особено добре при
производството на вина предназначени да бъдат
продавани млади.
Дрождите IOC R 9001 могат отчасти да
разградят ябълчната киселина. Благодарение на много
бързата автолиза в края на алкохолната ферментация,
те улесняват развитието на млечнокиселите бактерии.
Дрождите IOC R 9001 способстват за получаването
на меки и плодови розета.

Енологични характеристики:
Алкохолен рандеман – 16,5 гр/л захар за
1% алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол >16 об%
Производство на глицерин: 6 гр/л
Производство на SO 2 - нула
Много слабо образуване на пяна

Дозировка:
• от 10 до 20 гр/хл

мъст

Рехидратация :

Един кг сухи дрожди се разтварят в 10 л хладка
вода (35-40 С˚), подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставят се да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркват се и суспензията се добавя в предварително
сулфитираната мъст, след което се хомогенизира.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Оп

.

Опаковка и съхранение:
Микробиологични характеристики :
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на

Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Да се съхранява в оригиналната опаковка
при температура не повече от 15˚С.

грам
Микробиологична чистота: < 10 диви
дрожди на 1 млн.клетки

.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.13.

IOC R 9002
Съответства на международния енологичен кодекс
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.
Производство на червени вина, предназначени за отлежаване
Приложения във винарството :
IOC R 9002 се характеризира със своята
отлична ферментационна способност, гарантираща
равномерна и пълна ферментация, а също и с
устойчивостта си на високи алкохолни градуси.
Неговият „killer” фактор и влиянието му върху
полифенолната структура на вината го прави много
ефикасен за производство на червени вина.
Щам IOC R 9002 действа върху полимеризацията на танините и гарантира много добра
стабилност на багрилната материя. Получените вина
се характеризират с по-добър интензитет на цвета, с
много плодов и чист нос и много мек вкус. Този
щам дава на вината по-изразителен характер и
подчертава всичките му ароматни компоненти.
Тези характеристики правят щама IOC R 9002
особено подходящ за производство на червени вина,
предназначени за стареене.

Енологични характеристики :
Алкохолен рандеман – 17 гр/л захар за 1%
алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол >14 об%
Активен фактор „killer” К2 (улеснява
доминирането на щама)
Производство на глицерин: 6 гр/л
Производство на SO 2 - нула
Много слабо образуване на пяна
Осигурява бързо начало на равномерна и
пълна ферментация
.

Микробиологични характеристики:
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на
грам
Микробиологична чистота: < 10 диви
дрожди на 1 млн.клетки

Дозировка:
• • от 10 до 20 гр/хл мъст
Рехидратация :
C Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л
хладка вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.
Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

onditionnement
Опаковка и съхранение:
Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.

Да се съхранява в оригиналната опаковка
при температура не повече от 15˚С.

.
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4.14.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Date 09-05-07

IOC R 9005
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.
Производство на червени вина.

Дози :

Приложения във винарството :
Щам
IOC
R
9005
се използва за
винификация на червени вина с по-високо алкохолно
съдържание. Адаптиран е към повечето червени
сортове (Сира, Мерло, )

•




10 до 20 гр/хл мъст



Рехидратация :

Щам IOC R
9005 разкрива плодовите и
пикантните аромати. Получените вина са с отлични
характеристики за стареене.

Енологични характеристики :
• • Слабо производство на летливи киселини, между
0,2 и 0,3 г H2SO4 на литър.

•
•
•
•
•
•

• Производство на H2S – много слабо
• Устойчивост на алкохол: 15об%.
• Слабо образуване на пяна
• Изявен killer фактор
• T°на използване : 15 до 30° C
• Слабо производство на SO 2
• Кратка латентна фаза, което позволява бързото

адаптиране на дрождите,
по-добър контрол на
микрофлората,
ограничаване на производството
на летливи киселини.

Микробиологични характеристики :
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.
Не е желателно дрождите да се
съхраняват средата за рехидратиране повече от
предписаното време.

Опаковка и съхранение :
Вакуумирани пакетчета по 500 g.,
ламинирани с алуминий и полиетилен.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15˚С.

млн.клетки
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АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.15.
Date 14/04/08

IOC R 9008
Cъответстват на международния винарски кодекс.
Дрожди : Saccharomyces cerevisiae.
Производство на червени вина.

Приложение във винарството

Дозировка :
10 до 20 g/hL мъст

Щам IOC R 9008 спомага за развитието на
аромата на зрели плодове и за закръглеността на
вкуса в червени вина с добра структура, като
осигурява и нормална и пълна ферментация.
Щам IOC R 9008 е от дрождите, които са сред
най-Интересните за производство на
вина,
предназначени
за
продължително
стареене. На практика този щам намалява появата
на тревисти аромати и усещането на агресивни
танини при рисково грозде (Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, …)

Енологични характеристики:
Килър фактор «неутрален»
Слабо образуване на летливи киселини
Слабо образуване на ацеталдехид и SO2
Устойчивост на алкохол : > 16% vol.
Слабо пенообразуване
Осигуряват добър старт и нормално и
пълно протичане на ферментацията

Микробиологична характеристика:
Живи дрожди : > 10 млрд. кл. /g.
Микробиологична чистота: по-малко от 10
диви дрожди на 1 млн. клетки.

Рехидратация :
Разтворете сухите дрожди в топла вода (35° 40°C) в съотношение 1:10.
Оставете ги да починат без разбъркване за 15
минути. След това разбърквайте от време на
време за нови 15 минути. Прибавете дрождената
суспензия към предварително сулфитирана мъст и
хомогенизирайте посредством рециркулация.
Не се препоръчва задържането на дрождите в
средата за рехидратация за време по-дълго от
предписаното.

Опаковка и съхранение :
Вакуумирани пакети по 500 г, ламинирани с
полиетилен и алуминий.
Да се съхраняват в оригиналната, неотворена
опаковка при температура не по-висока от
15°C.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

4.16.

IOC PRESTIGE
Съответства на международния енологичен кодекс

Щам : Saccharomyces cerevisiae killer
Производство на червени вина, предназначени за стареене
Приложения във винарството :

Микробиологични характеристики:
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на
грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди
на 1 млн.клетки

IOC PRESTIGE са дрожди от върха на гамата
предназначени за производството на благородни вина.
IOC PRESTIGE са избрани заради тяхната способност
да ферментират до по-високо алкохолно съдържание.
Сортът и тероарът се изразяват напълно и не се
модифицират или маскират от специфични аромати,
продуцирани от дрождите или от отклонения във
ферментацията.
Освен това щамът IOC PRESTIGE
е
адаптиран
за съзряване върху утайки при червени вина.

Енологични характеристики :
Рандеман – 16 гр захар за 1 об% алкохол.
Слабо образуване на летливи киселини
Устойчивост на алкохол > 17 об%
Активен фактор килър К2 (по-лесно
доминиране на щама)
Производство на глицерин: 6 гр/л
Производство на SO 2 - нула
Слабо образуване на пяна
Осигурява бързо начало на равномерна и

Дозировка :
От 10 до 20 гр/хл мъст

Рехидратация :
Разтворете сухите дрожди в хладка вода (3540˚С) равна на 10 пъти тяхното тегло и подсладена с
50 гр/л захар.
Те също така могат да бъдат рехидратирани
при същата температура в
смес от
1/3
несулфитирана мъст и 2/3 вода.
Оставете ги да „отпочинат” 20-25 минути.
Разбъркайте и прибавете суспензията в предварително сулфитираната мъст, хомогенизирайки чрез
рециркулация.
Не се препоръчва да се задържат дрождите
в средата за рехидратация повече от препоръчваното
време.

пълна ферментация
Пълно изчерпване на захарите

Опаковка и съхранение :

Изразява типичните аромати, характерни
за сорта и тероара

Вакуумирани пакети по 500 г,
ламинирани с полиетилен и алуминий.
Да се съхранява в оригиналната опаковка
при температура не повече от 15˚С. .

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

4.17.

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ

Date 09-05-07

IOC REVELATION TERROIR
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.
Производство на червени вина.

Приложения във винарството :
Щам REVELATION TERROIR се характеризира
със своите отлични ферментативни свойства,
гарантиращи равномерна и пълна ферментация. Той
увеличава цветния интезитет и осигурява стабилност
на цвета на червените вина.
Вината произведени с REVELATION TERROIRсе
характеризират с по-интензивен цвят, плодов аромат
и много плътен и окръглен вкус.
Той разкрива ароматите на малки черни плодове и
специфичността на тероара.

Енологични характеристики :
Активен фактор killer K2 (по-лесно доминиране
на щама)
Осигурява бързо начало на равномерна и пълна
ферментация.
Слабо образуване на летливи киселини.
Устойчивост на алкохолен: 14,5об %.

Микробиологични характеристики :
Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам
Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1
млн.клетки

Дози :

•

10 до 20 гр/хл мъст

Рехидратация :

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С), подсладена с 50 гр/л захар.
Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.
Не е желателно дрождите да се
съхраняват средата за рехидратиране повече от
предписаното време.

Опаковка и съхранение :
Вакуумирани пакети по 500 г,
ламинирани с полиетилен и алуминий.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15˚С.
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INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ –4.18.
Date 22/07/2003

IOC DW
Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae.

Приложения във винарството :

Рехидратация :

Дрождите IOC
DW
се използват за
производство на вина, предназначени за
дестилация.

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С), подсладена с 50 гр/л захар.

Енологични характеристики :

Те могат да бъдат рехидратирани при същата
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3
вода.
Оставете ги
да „отпочинат” 20-25 минути,
разбъркайте и добавете суспензията в предварително
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.

•
•
•
•

Устойчивост на алкохол : 16 об %
Слабо производство на SO2 и на серни
съединения.
Слабо производство на висши алкохоли,
Слабо производство на етанал.

Дози :
•

Не е желателно дрождите да се съхраняват
средата за рехидратиране повече от предписаното
време.

Опаковка и съхранение :

20 гр/хл мъст.

Вакуумирани пакети по 500 г,
ламинирани с полиетилен и алуминий.
Оптималната дата за използване на IOC DW
в тяхната оригинална опаковка е отбелязана
върху етикета.
Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от 15˚С.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.
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АКТИВАТОРИ
GLUTAROM
Запазва свежестта и
аромата на белите вина
Glutarom се състои от клетъчни
стени и е натурално богат на
глутатион.
Благодарение на антиокислителните си свойства, GLUTAROM
предотвратява
нежеланото
остаряване на ароматите на
белите вина и загубата на
плодови аромати в младите вина.
Той е естествен източник
на
полизахариди и подсилва обема
на белите вина.

THIAMINE
За по-добро развитие на дрождите
ТИАМИНЪТ (или витамин
B1)
стимулира растежа на дрождите,
увеличава популацията и удължава активността им

SPHERE
Придава мазнота, закръгленост и
обем
SPHERE е комплексен препарат на
основа дрожди.
Добавен в края на алкохолната или
млечнокиселата ферментация засилва усещането за мазнота, обем и
закръгленост на виното.
Взаимодействието на съединенията в
клетъчната
стена
и
фенолите
намалява тръпчивостта.

5.1.

ЗАЩИТА НА ДРОЖДИТЕ
BIOPROTECT
Подготовка на дрождите за АФ
Bioprotect е естествен продукт на основата на
инактивирани дрожди, който укрепва мембраната
на дрождите по време на рехидратацията.
Дрождите също така са по-добре подготвени за
киселинността на
мъстта. Те ще са по-малко
стресирани при засяването..
Влияние върху виното:
- ферментационна сигурност
- по-кратка латентна фаза
- стимулиране на потенциала на дрождите
- понижено образуване на странични аромати и
летливи киселини.

ИЗТОЧНИЦИ НА АЗОТ
PHOSPHATES
TITRES
За бърз старт на ферментацията
Смес от ДАФ и тиамин, Phosphates
titrés позволява по-добър старт на
ферментацията като осигурява добро
захранване с азот и оптимизира
резултата от ферментацията.

PHOSPHATES
COMPLETS
За бедна мъст
Състои се от ДАФ и амониев
сулфат
Препаратът доставя на дрождите
допълнително хранителен азот
Специално е разработен за грозде
особено бедно на азот (нападнато
от гниене или презряло).

АКТИВАТОРИ
VITISTART

ACTIVIT

За бедна бяла мъст или
бедна мъст за розе

За бедна мъст и при спиране на
ферментацията

Комплексен активатор, който
носи
всички
елементи
необходими за оптимална
ферментация.
- внася усвоим азот за
размножването на
дрождите
инактивираните
дрожди
блаогоприятстват за очистването на средата и
внасят
витамини, олигоелементи и
стероли
целулозата
повишава
мътнотата и служи за носител
на дрождите
- тиаминът повишава скоростта
на размножаване

ACTIVIT е съставен от ДАФ,
инактивирани дрожди и тиамин
Той
внася
усвоим
азот
витамини и играе ролята на
детоксикант.

ДЕТОКСИКАТОРИ
BIOCLEAN
За свръхизбистрена мъст
BIOCLEAN есъставен
от
инактивирани
дрожди
и
инертен носител.
Препаратът
спомага
за
детоксикацията на средата
благодарение на адсорбцията
на
инхибиторите
на
ферментацията.
BIOCLEAN
е
специално
приспособен за свръхбистра
мъст,
благодарение
на
инертния
носител
целулозата.

Всички съставки са в такова
съотношение, че препаратът да
е подходящ за третиране на
проблемна и силно обеднена
мъст.

CELLCLEAN
При спиране на ферментацията
Клетъчните стени фиксират и
адсорбират
инхибиторите
на
алкохолната
ферментация
образувани от самите дрожди. В
общи линии става въпрос за мастни
киселини със средно дълга верига,
летливи феноли, микотоксини...
Препаратът може да бъде ползван
превантивно или при спиране на
ферментацията за елиминиране на
инхибиторите
преди
нейното
рестартиране.

5.2.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

Дата 03/05/05

АCTIVIT
Максимално допустима доза :

•

50 g/hL

Дози :

Приложение във винарството :
ACTIVIT е активатор на ферментацията,
съставен от амониеви соли, инактивирани дрожди
и тиамин. Влагането му позволява да се избегне
забавянеили спиране на алкохолната ферментация,
причинени от недостиг на азот в мъстта.
Прибавянето на ACTIVIT осигурява на мъстта
усвоим (аминен азот и аминокиселини), необходими
за размножаването на дрождите и поддържане на
активността им през целия период на протичане на
алкохолната ферментация.
Инактивираните дрожди имат антитоксично
действие. Те абсорбират инхибиторите - мастните
киселини с вериги (C 8 - C 12), освен това осигуряват
на мъстта стероли, мастни киселини с дълги вериги,
елементи подобряващи устойчивостта на дрождите.
Тиаминът е необходим за растежа на
дрождите, липсата на този витамин може да доведе до
забавяне на ферментацията и дори до нейното
спиране.

•

Превантивно третиране :
- в мъст :
- от 20 до 40 g/hL.
- по средата на ферментацията :
- от 20 до 40 g/hL.
(с аерация за да се улесни синтеза на стероли).
При подновяване на ферментацията :
- от 40 до 50 g/hL прибавен във виното преди
влагането на закваската.

Опаковка :
- В пакети от по 1 кг, 5 кг, 25 кг.
Оптималната дата за използване на ACTIVIT,
съхраняван в оригиналната опаковка е
обозначена върху етикета.
Да се съхранява в сухи помещения, без странични
миризми при температура по-ниска от 25°C.

Употреба :
Разтворете ACTIVIT в мъст или вино в тегловно
съотношение 1:10 и добавете сместа в съда за
ферментация.
Хомогенизирайте като направите рециркулация
придружена с аерация.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

5.3.
Date 10-05-07

BIOCLEAN
Детоксикатор.

Приложение във винарството :

Дози :

BIOCLEAN се състои от инактивирани дрожди и
инертен носител.

•

BIOCLEAN осигурява на дрождите вещества,
необходими за развитието им и има оптимална
активност по време на всички фази на алкохолната
ферментация.

•

Комбинираното му действие върху средата
(мъст-вино) и върху самите микроорганизми, позволява
да се намалят значително проблемите свързани с
консумацията на захари и спиране на ферментацията.
Инактивираните
дрожди,
компенсират
евентуалния недостиг на усвоим азот и на витамини,
свързани с изтощаването на средата.
Те улесняват детоксикацията на средата
благодарение
на
адсорбцията
на
съединения,
инхибиращи ферментацията (като мастни киселини със
средно дълги вериги или остатъци от фитосанитарни
продукти.), това им действие също представлява интерес
в случаи на замряла млечнокисела ферментация.
Те
осигуряват
непрекъснато
фактори,
позволяващи да се повиши устойчивостта на дрождите
на алкохол.

Третиране на мъст :
- от 25 до 50 гр/хл.

Подновяване на ферментацията :
- от 40 до 60 гр/хл – прибавя се във виното
преди влагането на закваската.
В случай на замряла млечнокисела ферментация
- от 20 до 40 гр/хл.

Опаковка и съхранение :
- В пакети от 1 кг, 5 кг и 20 кг
Оптималната дата за употреба на BIOCLEAN, в
оригиналната опаковка е обозначена върху
етикета.
Съхранявайте в сухо помещение, без странични
миризми, при температура по-ниска от 25°C.

Инертният носител ограничава утаяването на
фините частици, което дава възможност за максимална
дифузия на всички прибавени елементи.

Начин на употреба :
Разтворете БИОКЛИЙН в мъстта или виното които
ще третирате в количество равно на 10 пъти неговия
обем.
Хомогенизирайте добре.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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АКТИВАТОР

5.4.

BIOPROTECT
Подгответе по-добре дрождите
за алкохолната ферментация
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПАЗВАТ ДРОЖДИТЕ ?
Мъст по-трудна за ферментация (много зряла реколта, по-високо съдържание на
алкохол, свръхбистрене ) изисква влагането на много повече дрожди
В процеса на внасянето им в мъстта, дрождите са подложени на силен стрес от
трудните условия на средата.
Плазмената мембрана е тяхната найдобра защита срещу външната агресия.
В процеса на дехидратация на дрождите
по време на финалната фаза на
производството им, тази мембрана
е подложена на изпитание.
Следователно трябва да бъде
защитена с цел оптимизиране на
алкохолната ферментация.

Стена и
плазмена
мембрана
защитаващи
вътрешността
на клетката

Дрожди, защитени още при рехидратацията са нестресирани
дрожди, които продуцират по-малко вредни за виното съединения.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВИНОТО?
BIOPROTECT е натурален продукт, получен от дрожди, който подсилва плазмената
мембрана на дрождите по време на рехидратацията.
По-кратка латентна фаза, печелене на време.
По време на засяването на мъстта, ДРОЖДИТЕ са ПО-УСТОЙЧИВИ,
Започват да ферментират по-бързо.

Дрождите са по-устойчиви на осмотичния шок в процеса на заквасване : съединенията в
клетката са по-добре защитени от киселинността на мъстта,
Дрождите могат да изразят целия си потенциал.
Намаляване евентуалното производство на нежелани съединения
Дрождите са по-малко стресирани, те произвеждат по-малко летливи киселини и
лошо миришещи серни съединения.

КАК ДЕЙСТВА БИОПРОТЕКТ ?
Стеролите влизат в състава на цитоплазмената мембрана на дрождите. Те спомагат
мембраната да се втвърди и да запази протеините, които обгражда.
По този начин те са по-малко чувствителни по отношение на промените на флуидността
на мембраната.
Плазмена мембрана

Двоен слой
фософолипиди

Протеини

Стероли от
дрождите

Стеролите присъстват в ципата на зърното (фитостероли) и в дрождите.
Фитостеролите спомагат за размножаването на клетките, но нямат способността да се
интегрират в дрождената мембрана, за разлика от стеролите от дрождите.
Чрез прибавянето на BIOPROTECT се внасят дрождени стероли, които укрепват
мембраната. По този начин тя е устойчива на стреса от алкохолната ферментация.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ BIOPROTECT ?
BIOPROTECT се използва :

•
•
•

За да подсили и защити всички щамове селекционирани винени дрожди
При производството на червени вина, розета и бели вина.
При всички техники за винификация, за тихи и шумящи вина

Прибавете BIOPROTECT в средата за рехидратация преди да прибавите дрождите.
Дози : 1 кг BIOPROTECT / 1 кг активни сухи дрожди.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

5.5.

CELLCLEAN
Елиминиране на фактори, затрудняващи ферментацията
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
CELLCLEAN е произведен от клетъчните стени на Saccharomyces cerevisiae. Клетъчните
стени са неразтворимата фракция на автолизираните дрожди.
Клетъчните стени на CELLCLEAN адсорбират инхибиторите на алкохолната ферментация като
напр. мастните киселини със средно дълга верига (хексанова, октанова, деканова), както и
остатъците от фитосанитарни препарати.
Те също така внасят животоподдържащи фактори като стероли и мастни киселини с
дълга верига (олеинова и палмитинова).
Използването на CELLCLEAN подпомага протичането на алкохолната ферментация и създава
възможност за ограничаванена риска от нейното забавяне, благодарение на детоксикиращата
му способност и съдържантието на животоподдържащи фактори.
При смущения във ферментацията, с помощта на CELLCLEAN средата може да бъде
детоксикирана, преди рестартиране на ферментацията.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Направете суспензия от CELLCLEAN в тегловно съотношение 1:10 с мъст или вино и внесете в
мъстта или виното преди внасяне на дрождите.
ДОЗИРОВКА
Терапия / смущения в алкохолната ферментация: от 20 до 30 g/hL.
Терапия / забавяне на малолактичната ферментация: от 15 до 20 g/hL.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Пакети по 500 g
Оптималният срок за използване на CELLCLEAN от оригиналната опаковка е посочен на
етикета.

version 23-04-10/A

Да се съхранява на сухо място, без странични миризми при температура не по-висока от 25 °C.

The information contained in this document is that which we dispose of to the best of our knowledge at this time. Users are s till obliged to take their
own precautions and carry out their own trials. All current regulations must be scrupulously observed.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

5.6

Препарат, получен чрез изсушаване, на клетъчните стени на
селекциониран щам Saccharomyces cerevisiae

съдържа 3% глутатион
Силна антиокислителна способност.

Предотвратява остаряването на ароматите
Забавя появата на керемидени нюанси
Предотвратява загубата на плодови аромати
при младите вина
е естествен източник на полизахариди

Подобрява обема в белите вина.

е източникт на протеини, пептиди витамини и растежни
фактори

Естествен активатор на ферментацията

Saccharomyces cerevisiae

Клетъчна мембрана

Протеини
Полизахариди

Полизахариди :
Сруктурата на полизахаридите с дълга верига, които
произхождат от клетъчната
мембрана, позволява на
GLUTAROM да придаде на
виното
закръгленост
и
обем. Това освобождаване
на полизахариди става
постепенно.
Глутатион:
Напоследък беше доказано, че
глутатионът предотвратява по найдобрия
начин
окислителните
реакции във виното, предизвикани
от свободни радикали или от друг
тип.
Тази защита съхранява свободни
цветистите и плодови аромати и
запазва цвета на виното.
Както и полизахаридите или протеините, и глутатионът се отделя
постепенно
във
времето.
Съдържанието на глутатион в
GLUTAROM е сред най-високите в
сравнение с останалите продукти
на пазара в момента.

Протеини и пептиди :
Резултат от разлагането на клетките, пептидите и протеините са
истински източници на
естествена храна за
дрождите.
В камбинация с други
растежни фактори и
витамини GLUTAROM e
естествен
активатор
на ферментацията.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ
Предлаганият продукт е производство на белгийската
фирма Прайон / PRAYON
Предоставя се анализен сертификат
Приложение във винарството :

Опаковка :

Дози :

5.7.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА 5.8.
Date12.05.2003

PHOSPHATES COMPLETS
Съответства на Кодекса
Максимално разрешена доза 30 g/hL

Дозировка :

Описание :
Phosphates Complets е комбинация от
ДАФ и амониев сулфат.
Phosphate
Complets
снабдява
дрождите с хранителни вещества и
азот за алкохолната ферментация.
Препаратът е особено полезен при
реколти с ниско съдържание на
хранителни вещества и за производство
на сладки вина за пълно и правилно
използване на захарите.

10 to 20 g/hL

Ackaging

Опаковка и трайност:

Пакети по 1 kg, 5 kg и 25 kg

Начин на употреба :
Разтворете препарата във вода в
съотношение 1:3 и го добавете към
мъстта в началото на ферментацията

Да се съхранява на сухо и проветриво
място при температура до 25 оC.
Срокът на
опаковката.

годност

е

посочен

на

The information contained in this document is true to the best of our knowledge
It should not be reproduced without our prior permission
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА

5.9.
Date12.05.2003

PHOSPHATES TITRES
Съответства на Кодекса
Максимално разрешена доза 30 g/hL

Описание :

Дозировка :

Phosphates Titres съдържа азот за
осигуряване
на
нормално
размножаване на дрождите и пълно и
нормално усвояване на
захарта.
Препоръчва се при производството на
пенливи вина.
Phosphates Titres съдържа също така
тиаминхидрохлорид,
който оказва
здравословно
въздействие
върху
дрождите.

5 до 10 g/hL

Опаковка и съхранение :

Пакети по 1 kg и 5 kg

Начин на употреба :

Разтворете Phosphates Titres в студена
вода в съотношение 1:10, преди
внасяне в мъст или вино.

Да се съхранява на сухо и проветриво
място при температура до 25 оC.
Срокът на
опаковката.

годност

е

посочен

на

The information contained in this document is true to the best of our knowledge
It should not be reproduced without our prior permission
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА 5.10.
Date 04/05/05

VITISTART
Максимално допустими дози :

•

65 гр/хл

Приложение във винарството:
VITISTART е активатор, който благоприятства
началото на ферментацията и заедно с това внася
вещества, участващи във всички фази на ферментацията и помагащи за нейното оптимално протичане.
Прибавянето на VITISTART
осигурява на
мъстта усвоим азот (аминен азот, амониеви соли и
аминокиселини от инактивираните дрожди), необходими
за размножаването на дрождите и поддържането им в
активно състояние.
Инактивираните дрожди осигуряват витамини,
олигоелементи, фактори за преживяване, стероли и
благоприятстват
детоксацията
на
средата,
благодарение на адсорбцията на инхибиторите на
ферментацията (мастни киселини С8-С10, остатъци от
фитосанитарни продукти).
Целулозата позволява частиците в мъстта да се
поддържат в диспергирано състояние.
Тиаминът ускорява растежа на дрождите и
подпомага увеличаването на популацията.

Употреба :

Дози :

•

В мъст :
- от 20 до 40 гр/хл.

•

В средата на ферментацията :
- от 20 до 40 гр/хл.
(заедно с аерация за да се улесни синтеза на
стероли).

•

При вторична ферментация :
- от 40 до 50 гр/хл, прибавен във виното преди
закваската.

Опаковка и съхранение :

- В пакети от 1кг.

Оптималната дата за използване на VITISTART, в
оригиналната опаковка е означена върху етикета.
Да се съхранява в самостоятелно помещение, без
странични миризми при температура по-ниска от
25°C.

Разтворете
VITISTART в мъстта или във
виното, което ще бъде третирано, в тегловно съотношение
1:10 и го прибавете в мъстта или виното заедно с
дрождите. Хомогенизирайте добре.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА 5.11.

Комплексен препарат на база дрожди.
SPHERE увеличава няколко пъти усещането за мазнота, окръгленост и обем.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
SPHERE, използван в края на алкохолната или млечнокиселата ферментация, увеличава
възприятията за обем и окръгленост на вината.
Взаимодействието на съединенията на клетъчната стена с фенолните съединения позволява
да се намали тръпчивостта на танините.
Вината, получени след прибавяне на SPHERE в началото на съзряването, са по-мазни, поокръглени и по-малко тръпчиви.
Резултатите са еднакво убедителни, при бели и червени вина и розе .
УПОТРЕБА
При ферментация, разтворете SPHERE в студена вода в съотношение 1:10 и хомогенизирайте.
Прибавете го и разбъркайте.
SPHERE може да се добави и при съзряване. Батонажите са препоръчителни за да се
постигне по-бързо търсения резултат (например : 1 път / седмица).
Понякога е необходимо едно допълнително откаляване.
ДОЗИ
Бели вина : 10 до 30 гр/хл
Вина розе : 10 до 30 гр/хл
Червени вина : 20 до 40 гр/хл
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
1 кг, 5 кг
Да се съхранява в сухо помещение, добре проветрено, без странични миризми, при
температура от 5 до 25°C.
Веднъж приготвен препаратът се използва до края на деня (при температура на
съхранение около 10°C).
version 29-07-10/B

FICHE TECHNIQUE

SPHERE

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateu rs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleu sement observée.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА 5.12.

THIAMINE
Максимално допустими дози :

•

60 мг/хл

Приложение във винарството :
THIAMINE (или витамин B1) въздейства
върху нарастването на дрождите, той увеличава
популацията и продължава активността им.
Той се намесва в глюкозидния метаболизъм
в момента на декарбоксилация на кетокиселините и
превръщането им в алдехиди.

Опаковка и съхранение :
•

В пакети от 10 грама и 1 кг.

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре
проветрено без наличие на странични миризми и при
температура по-ниска от 25° C.
Оптималната дата за употреба на THIAMINE в
оригиналната опаковка е отбелязана върху етикета.

Употреба :

Пригответе разтвор от 10 g ТИАМИН в 1
литър студена вода.

Дози :

•

0,05 гр/хл ТИАМИН.
ИЛИ

•

0,5 cл/хл от предварително приготвения
разтвор на ТИАМИН.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.
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6.1.

БАКТЕРИИ

Date 04/05/07

INOFLORE BL
Бактерии за директно засяване
За малолактична ферментация при бели вина
Приложение във винарството :

INOFLORE BL е препарат от лиофилизирани
бактерии, който способства за протичането на ЯМКФ в
бели вина и който може да бъде внесен директно във
виното, без реактивация.
Тази закваска дава като резултат вина с по-малко
горчивина, с повече обем във вкуса и повече плод.
6
При засяване популацията е от порядъка на 3x10
UFC/mL, което способства за бърз старт и контрол на
ЯМКФ с къса латентна фаза.
INOFLORE BL не образува биогенни амини (липсва
генът, управляващ декарбоксилирането на
аминокиселините)
Препоръчва се засяването да се извършва в края на
алкохолната ферментация, за да може да се ползва
подходящата температура на виното и по този начин да се
спести затоплянето. Освен това, ЯМКФ протича по-лесно
при вина, намиращи се в края на АФ.
Успехът от засяването с бактерии зависи от
характеристиките на виното.
Условия за добро протичане на ЯМКФ
Температура :
> 18 °C
pH :
> 3.20
SO2 общ :
< 50-60 mg/l
Алкохол:
издържат до 14% vol.

Извадете пакетчето с бактерии от хладилника или
фризера 30 минути преди употреба. Разтворете
съдържанието на пакетчето за 25 hL в 500 mL
минерална вода на 20-30 °C
След рехидратацията прибавете бързо суспензията към
виното и хомогенизирайте. Поддържайте температурата
в границите на 18/22°C до самия край на ЯМКФ
.

Характеристики :
•

Жизнеспособна популация : > 1,1.10 11UFC/g

Опаковка и съхранение :
Пакетчета за засяване на 25 hL вино.
INOFLORE BL трябва да се съхранява на
студено.
Препаратът запазва своите характеристики най-малко до
30 месеца след датата на производство при съхранение
при -18°C и най-малко до 18 месеца при съхранение на
+ 4°C.
Веднъж отворено пакетчето, неговото
съдържание трябва да се използва незабавно, тъй като
препаратът е хигроскопичен и бактериите твърде бързо
губят своята активност.

Опаковката от алуминий предпазва
бактериите от кислород и влага.

Начин на употреба :
INOFLORE BL се внася във виното в края на алкохолната
ферментация, след претакане.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement obse rvée.
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6.2.

БАКТЕРИИ

Date 04/05/07

MAXIFLORE
Млечнокисели бактерии с кратка фаза на рехидратация.

Приложение във винопроизодството :
Внасянето на млечнокисели бактерии
позволява старта на малолактичната ферментация при
бели, розе и червени вина в края на алкохолната
ферментация.
MAXIFLORE е набор, който съдържа :
- препарат от селекционирани и лиофилизирани
млечнокисли бактерии (Oenococcus oeni)
- специален активатор за съкращаване на фазата на
реаклиматизация на бактериите
.

3. Контролирайте разграждането на ябълчна
киселина
4. Внесете получените 200 L в 1000 hL вино.
Поддържайте температурата между 17 и 25 °C.
5. Проверявайте разграждането на ябълчната киселина на
всеки 2 до 4 дни.

Опаковка и съхранение :
Съществуват опаковки за засяване на 100, 500 и

MAXIFLORE не продуцира биогенни амини
(липсва генът, кодиращ ензима, отговорен за
декарбоксилиринето на аминокиселините)
Препоръчва се засяването с бактерии да се извърши в края
на алкохолната ферментация, за да може да се използва
благоприятната температура и да се спести подгряването.
Успехът на засяването с бактерии зависи от
характеристиките на виното.
Условия за добро протичане на ЯМКФ :
Температура :
pH :
SO2 общ :
SO2 своб.:
Алкохол :

> 18 °C
> 3.20
< 50-60 mg/l
< 10 mg/l
до 13% vol.

1000 hL.
MAXIFLORE може да се съхранява на студено до 18
месеца след датата на производство, ако е съхраняван
при -18°C и по-малко от 12 месеца при съхранение при
+ 4°C.
Веднъж отворено, пакетчето трябва да бъде използвано
веднага, защото лиофилизираният прах е
хигроскопичен и бактериите бързо губят своята
активност.

Опаковката в алуминий предпазва бактериите от
кислород и влага.

Начин на употреба :
1.Разтворете пакетчето активатор в 100 л вода с температура между 18 25°C. Добавя се пакетчето с бактерии и се
разтваря добре. Изчакват се 20 минути.
2. Разтворете получената смес в 100 л вино с pH > 3,2
и температура между 17 и 25°C.
Изчакайте 18 до 24 часа.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tél : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
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ЗА ПОЛЗАТА ОТ ТАНИНИТЕ ?
Свойства на танините

7.1.

Танините са фенолни съединения, които играят важна роля в качеството и стабилността на
виното. Интересът към тяхното използване се дължи на способността им да реагират с
различни съединения.
- Стабилизиране на цвета : Цветът на дадено вино се стабилизира благодарение на
образуването на трайни комплекси между цветните пигменти (антоциани) в червените вина и
кондензираните танини. Елаговите танини притежават силна антилаказна активност, благодарение на която предотвратяват покафевяването на бялата мъст. Всички тези взаимодействия
дават като резултат по-стабилен цвят на виното във времето.
- Вкусови свойства: връзката танини/протеини се долавя най-добре при дегустация, на
практика усещането за тръпчивост е свързано с реакцията на танините с протеините на
слюнката. Елегантната и умерена тръпчивост придава усещане за структура, за обем, за
дължина. Освен това образуването на комплекса танини/полизахариди придава на танините
мазнота и плътност.
- Антиокислителна способност: танините са
мощни антиокислители, способни да
предотвратят верижното окисление, предизвикано от свободните радикали. В този смисъл те
взаимодействат със SO2 и аскорбиновата киселина за защита на виното при неговото
съзряване .Те способстват също така и за регулиране на редокспотенциала по време
на съзряването.
- Преципитиране на протеините : проантоцианидиновите танини се свързват с
протеините. Това им свойство се използва за бистрене на вината в комбинация с бентонит или
за обработка при свръхбистрене.
- Въздействие върху серни съединения: Някои серни съединения (тиолите) са причина
за появата във виното на неприятни аромати, на редуктивен привкус. При червените вина
танините се свързват с тиолите, като способстват за елиминиране от една страна на
неприятните тиоли, а от друга - за намаляване на негативното им въздействие.

Произход на танините
Танините се синтезират в растенията и техният произход позволява да бъдат класифицирани
по следния начин:

Tanins
Tanins hydrolysables

Tanins condensés (proanthocyanidiques)

Ellagiques

Galliques

Procyanidiques

Profistetidinique

Châtaignier
Chêne

Tara
Galles

Raisin

Quebracho

Всеки вид танин има специфични характеристики и въздействие върху различните вина.

Demandez conseil à votre œnologue.

СЪЗРЯВАНЕ
ВИНИФИКАЦИЯ

ExGrape PEL

.

Ползата от чистия гроздов танин

Tanin SR Terroir

Tanifase Elevage

За млади червени вина и за вина
за съзряване
Тanin SR Terroir e препарат
кондензирани танини (грозде и
кебрачо)
Участва в поддръжката на цвета и
структурата на вашето вино.

от

100% гроздов танин.
ExGrape PEL се използва при нежни
бели вина и розе.

За бели и червени вина
Tanifase Elevage
е
танин,
екстрахиран
от дъб,
който
стабилизира букета и подобрява
баланса на виното.
Оптимизира вкуса на качествени
бели и червени вина.

ЗА СПИРТНИ НАПИТКИ
Tanin SR
Gustanin

За поддържане на цвета
Тanin
SR
възстановява
полифенолния баланс и съхранява
оптималния
цвят
на
вашите
вина.

БИСТРЕНЕ
Tanin TC

За улесняване на бистренето

Тanin TC e кестенов екстракт.
Използва се заедно с друг
бистрител (Inocolle, Сristalline) за
притаяване на частиците, които
причиняват размътване във
виното, подобряват и правят поелегантна полифенолната
структура на виното.

VOLUTAN
VOLUTAN подобрява бистренето,
стабилността на цвета и на
фенолния потенциал (структуриращ
ефект).При червените вина VOLUTAN
стабилизира цвета, подобрява фенолния
потенциал в качествено и количествено
отношение. Има структуриращ ефект.
При вина розе VOLUTAN елиминира
излишъка от протеини (стимулира
действието на бентонита).

Gustanin намира широко приложение при производството на
бренди и други спиртни напитки, при което се избягват
разходите и времето, свързано със съзряването в
бъчви.

CЪХРАНЕНИЕ
GREEN T
Предпазва от
кислород и подобрява
органолептиката
Катехинов танин, получен от
внимателно подбрани листа на
зелен чай.
Предпазвава от окисление и
придава финес, закръгленост ,
баланс и свежест.
Подсилва аромата с плодови и
цветови нюанси.

Tanin Cristallin
За по-добро съхранение
Тanin Cristallin, поради своя състав и
финес не придава тръпчивост на
белите вина.
Той ги прави
по-подходящи за
съзряване.

Inotan B
За по-добро съхранение
Добавянето на танин подобрява
структурата,
допринася
за
стабилността на нюанса и годността
за стареене.

Tanin CAS

За по-добро съхранение и
стабилизация на цвета
TANIN CAS благоприятства за
съхранението, стабилизира цвета и
подобрява баланса на виното.
TANIN CAS е дъбов танин, получен
след внимателен подбор на найподходящата дървесина от района на
Лимож.

ТАНИНИ
Пудра

Течен

Гранули

Стабилизиране
на цвета

Структура

Избистряне

Разкриване на
ароматите

Съхранение

Произход на
танините

Гроздови ципи и семки
Катехини и елаготанини

5-25 g/hL

X

Гроздови семки

ExGrape TAN

X

Гроздови ципи
X

Solution de TRG

X

Flavotan

X

Inotan B

X

Дози
R : 20-60 g/hL
B&Rй: 2-15 g/hL
R : 10-60 g/hL
B&Rй: 2-20 g/hL
R : 10-30 g/hL
Rй: 3-10 g/hL
R : 10-40 ml/hL
B&Rй: 5-15 mL/hL

ExGrape PEL

ExGrape TRG

Гроздови ципи и семки

Кондензирани танини
база Quebracho

X

7.1.

Liq: 3-5 cL/hL
Poud : 3-5 g/hL

Tanifase Elevage

X

Дъб

5-20 g/hL

Tanifase VA

X

Кестен, Тара, Кебрачо

5-30 g/hL

Tanifase VS

X

Кестен, Тара, Кебрачо

7-20 g/hL

Проантоцианидини
гало и елаготанини

Taniferm

X

X

Tanin CAS

X

X

Tanin Cristallin

X

X

Tanin CS97

X

Tanin SR

X

X

Tanin SR Terroir

X

X

дъб

Macй: 20-80 mL/130 kg
Vinif: 20-80 mL/hL
Tranqbl : 4-10 g/hL
R : 5-20 g/hL
Effer: 1-4 cL/100 bouteilles
2-6g/hL

Галотанини

R : 8-20 g/hL
B&Rй: 5-10 g/hL

дъб

15-30 g/100 kg vendanges

Solution de SR
Terroir

X

Кебрачо и елаготанини
Кестен, кебрачо,
Гроздови семки
Кестен, кебрачо,
Гроздови семки

Tanin ST

X

Галотанин и меден сулфат

Tanin TC

X

X

Кестен

Vinif: 5-15 g/hL
Elevage : 5-30 g/hL
Vinif: 5-15 cL/hL
Elevage : 5-30 cL/hL
2-4 cL/hL
7-8 g/hL

ТАНИНИ

7.2.
Date 10/08/06

INOTAN B
Комплексен препарат на база кондензирани танини
(Québracho) и меден сулфат

Дозировка:

Приложение във
винарството:
INOTAN В е препарат, подходящ за
приложение по време на съзряването на
вината.
Добавянето
на
танин
подобрява
структурата, допринася за стабилността на
нюанса и годността за стареене.
Добавянето на меден сулфат намалява
редуктивността, често възникваща в края на
млечнокиселата ферментация.

Опаковка и съхранение:
•

Опаковки от 1 и 5 кг.

Да се съхранява в добре проветрено помещение,
без странични миризми, при температура
по-ниска от 25°C.

Употреба :
Разтворете INOTAN В в топла вода и го
прибавете на порции в момент на рециркулация
с цел да се постигне добро хомогенизиране.
Операцията
сулфитиране.

От 3 до 5гр/100л.

се

съпровожда

Оптималната дата за употреба на INOTAN В, в
неговата оригинална опаковка е отбелязана
върху етикета.

със

Разбъркайте грижливо след добавянето
на продукта.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs
propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25-51201 EPERNAY Cedex-FRANCE
Tel : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-œnologique.com

ТАНИНИ

TANIFASE ELEVAGE

7.3.
Date 03/05/05

Хидролизуем танин (дъб).

Приложение във винарството :
TANIFASE ELEVAGE е
хидролизуем танин, извлечен от дъб.
(Quercus robur e petraea)
TANIFASE
ELEVAGE
способства
за съхранението, стабилизира цвета и букета и
подобрява баланса във виното.

Начин на употреба:
При тихи вина:
Пригответе 20%-ен разтвор във вода с
температура 40 – 45 °C, при интензивно
разбъркване. Оставете да се охлади и прибавете
към виното при постоянно разбъркване.
TANIFASE ELEVAGE се прилага след
ЯМКФ и няколко седмици преди бистренето
преди бутилиране.

Дозировка :
При червени вина : 5 - 15 g/hL.
ЗАБЕЛЕЖКА : Предложените дози са
ориентировъчни. Препоръчително е да се
направи предварителен лабораторен тест за
определяне на дозата.

Опаковка и съхранение :
-

Пакети по 1 kg

Да се съхранява на сухо, добре проветриво
място, без странични миризми, при температура
до 25°C.
Оптималният срок за използване на TANIFASE
ELEVAGE в оригиналната опаковка е посочен на
етикета.

Едно или няколко претакания с лека
аерация се отразяват добре върху развитието на
букета.
Филтрувайте след няколко дена.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 – 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tél : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
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7.4.

ТАНИНИ

Date 19.04.2002

TANIN CAS
Хидролизуем танин (дъб)
Приложение във винарството :
TANIN CAS е дъбов танин, получен след
внимателен подбор на най-подходящата дървесина от
района на Лимож. Това е материалът, широко
признат за най- подходящ за производство на бъчви.
TANIN CAS се вписва много добре в производството на
качествени вина.

TANIN CAS благоприятства за съхранението,
стабилизира цвета и подобрява баланса на виното.
Включен в експедционния ликьор , TANIN CAS способства за „отварянето” на някои млади вина.

• Дозировка :

•

При бели тихи вина :
- 4 до 10 cL/hL, или
- 4 до10 g/hL.

•

При червени вина :
- 5 до 20 cL /hL или
- 5 до 20 g/hL.
При пенливи вина :
- 1 до 4 cL в ликьора, необходим за 100 бутилки

ЗАБЕЛЕЖКА : Предложените дози са
ориентировъчни.
Препоръчително е провеждането на предварителни
лабораторни тестове.

Начин на употреба :
Опаковка и съхранение :
TANIN CAS ПРАХ : разтворете танина в тегловно
съотношение 1:10 в топла вода и филтрирайте.

При тихи вина :
TANIN CAS се внася след ЯМКФ и няколко седмици
преди бистренето, предхождащо бутилирането.
.

Едно или няколко претакания с лека аерация
благоприятстват за развитието на букета.
TANIN CAS се внася директно във виното по време на
претакане или разбъркване.
.
При пенливи вина :
TANIN CAS се внася директно в експедиционния ликьор.

•

0,5 L, 1 L

•

5 L, 10 L

•

1 kg

Да се съхранява на сухо и добре проветриво място,
без странични миризми, при температура до 25°C.
Да не се използва дадена опаковка от една година
през следващата.
Оптималната дата за използване на TANIN CAS вм
оригиналната опаковка е посочена на етикета.

Препоръчително е провеждането на предварителни
тестове за определяне на оптималната доза.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée..

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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ТАНИНИ

7.5.

TANIN CRISTALINE
Хидролизуем танин
Приложение във винарството
ТАНИН КРИСТАЛИН усилва антиокислителната сила на SO2 и допълва
антисептичното му
действие.
Поради своя състав и финес той не прави астригентни ( стипчиви ) белите
вина.
Освен това има структуриращ ефект и ги прави годни за стареене.
Начин на употреба
Под формата на прах:
Разтворете танин Кристалин в много топла вода в количество равно на
10пъти неговото тегло. Прибавете разтвора във виното по време на ремонтаж.
Под формата на 10% воден разтвор
Прибавете го във виното и хомогенизирайте по същият начин
Дозировка
Под формата на прах
от 2 до 6 гр/хл
Под формата на 10% воден разтвор
от 2 до 6 сл/хл
NB: Тези дози са индикативни. Препоръчително е предварително да се направят
лабораторни опити.
Опаковка и съхранение
Под форма на прах: пакети от 1; 5 и 25кг
Под формата на 10% воден разтвор: 1; 5 и 10л.
Да се съхранява в добре вентилирано сухо помещение, без странични аромати при
температура по ниска от 25˚С.
Не използвайте опаковка отворена предходна година за следващата.
Оптималната дата за използване на танин Кристалин в своята оригинална опаковка е
отбелязана върху етикета.

7.6.

ТАНИНИ

Date 19.04.2002

TANIN SR TERROIR
Кондензирани танини (богати на танини от грозде).

Приложение във винарството :
TANIN SR TERROIR смес от танини, подсилена
с катехини, извлечени от гроздови семки.

В процес на съзряване :

•

В процеса на мацерация на червени вина TANIN SR
TERROIR помага за стабилизирането на цвета в
резултат на свързването му с антоцианите.
Освен това усилва антиокислителния ефект на SO2

Влагането на TANIN SR TERROIR в процеса
на съзряване, позволява да се подобри структурата
на уморени вина, съхранявани в резервоари или
дървени съдове.
Дозите са от 5 до 30 гр TANIN SR TERROIR за
хектолитър вино.

•

При готови червени вина, осигурява интензитет и
структура и участва в поддържането на цвета по
време на съзряването.

Препоръчително е в момента на прибавяне да
се извърши аерация (и ако е необходимо да се добави
БИСУЛФИТ).

Употреба :
Препоръчително е да се разтвори
TANIN SR
TERROIR в топла вода, след това да се вложи малко
по малко по време на рециркулация с цел да се
получи добра хомогенизация в целия обем.

Дози :
В процеса на винификация :
Прибавянето може да стане на два етапа:

•

Опаковка и съхранение :
•

В пакети от 1 кг

•

Кашони от 10 X 1 кг

•

В торби от 5 кг

Съхранявайте в отделно помещение, без странични
миризми, при температура по-ниска от 25°C.
Оптималтната дата за употреба на TANIN SR
TERROIR в оригиналната опаковка е обозначена
върху етикета.

Мацерация : прибавете от 5 до 15 гр TANIN SR
TERROIR за хектолитър в началото на
алкохолната ферментация, в процес на
рециркулация, без аерация.

•
Винификация : прибавете 5 до 15 гр TANIN SR
TERROIR
за хектолитър в процеса на
рециркулация с аерация.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com

7.7.

ТАНИНИ

Date 03/12/2003

TANIN SR
Кондензирани танини (на основа на Кебрачо)

Приложения във винарството :

TANIN SR е екстракт от катехинови танини със
съдържание на танинова киселина повече от 70%.
По време на мацерацията на червени вина,
той помага за стабилизирането на цвета.

Дози :

Мацерация :
Прибавете по време на рециркулация 15 до 30 гр TANIN
SR за 100 кг гразде.

При червени вина, той внася интензитет и
структура.

Прибавянето трябва да стане на части, на 2 или 3 пъти, за
да се постигне добро фиксиране на цвета.

При бели вина, в малки дози, той придава
известна окръгленост.

Винификация :
От 15 до 30 гр/хл TANIN SR по време на рециркулация,
съпроводена с аерация.

Употреба :

Опаковка и съхранение :

ТАНИН SR ПРАХ :
Разтворете TANIN SR в хладка вода и го
прибавете малко по малко по време на рециркулация с оглед
постигането на добра хомогенизация в целия обем.

• Ламинирани алуминиеви пакети от 1 и 5 кг.

Да се съхранява в самостоятелно помещение с добра
вентилация, без странични миризми, при температура пониска от 25°C.
Оптималната дата за употреба на TANIN SR
оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com
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7.8.

ТАНИНИ

Date 10/08/06

TANIN TC
Хидролизуем танин (екстракт от кестен)
Приложения във винарството :
TANIN TC е хидролизуема танинова киселина
(екстракт от кестен). TANIN ТС е приспособен за
бистрене на вина, заедно с CRISTALINE (рибен клей)
или друг протеинов бистрител (животински желатин или
от рибен клей).
TANIN
TC
водна екстракция.

е екстракт от кестен, получен чрез

Реагирайки с бистрителя,
TANIN
TC
предизвиква
преципитиране.
Утаявайки
се
преципитатът
увлича
частиците,
предизвикващи
помътняване на виното и по този начин ускорява
утаяването
им,
освен
това прави по-фина
полифенолната структура на вината.

Употреба :

Дози :
Дозите се определят преди всяко бистрене
чрез лабораторни тестове.
Препоръчителни дози :
7 до 8 гр/хл TANIN TC заедно с бистрител.

Декантирането се извършва след пълно утаяване.

Опаковка и съхранение :

•

Във вид на прах : пакети от 1 кг, 25 кг

Разтворете препарата в много топла вода в
тегловно съотношение 1:10 и го прибавете към
виното по време на рециркулация или използвайки
друг способ за бистрене.

Да се съхранява в сухо помещение, добре проветрено,
без странични миризми, при температура
по-ниска от 25°C.

ВНИМАНИЕ :

Оптималната дата за употреба на TANIN TC в
оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

Във всички случаи влагането на TANIN TC
трябва да стане преди това на бистрителя.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
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ТАНИНИ

7.9.

Танин за винопроизводството 100 % грозде.
Специална винификация.
Чист танин от гроздови семки и ципи.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
Благодарение на оригиналния си метод на екстрактция, VOLUTAN е уникален. Т о й е
с т а б и л е н , 100 % разтворим, б е з з а г уб и о т п р е ц и п и т а ц и я .
VOLUTAN подобрява: бистренето, ст аб илно ст т а н а ц в ет а и на фен о лния п от е нц иа л
(структуриращ ефект).
При червените вина VOLUTAN стабилизира цвета, подобрява фенолния потенциал в
качествено и количествено отношение. Има структуриращ ефект.
При вина розе VOLUTAN елиминира излишъка от протеини (стимулира действието на
бентонита). П р и в и н а р о з е с е н а б л ю д а в а с ъ що т а к а з а п а з в а н е н а н ю а н с а и
п о в и ш е н а ус т о й ч и в о с т с р е щ у о к и с л е н и е .
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Червени : в кашата, дозировка в зависимост от качеството на гроздето
Розе: по време на алкохолната ферментация.
VOLUTAN се внася директно в мъстта или виното. Хомогенизирайте добре.
ДОАЗИРОВКА
Розе и червено :от 4 до 30 g/hL
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
1 kg, 25 kg
Да се съхранява на сухо и добре проветриво място, без странични миризми, при температура
между 10 и 25°C, на тъмно.
Веднъж отворена опаковката, продуктът да се използва бързо.

version 22-04-10/A

FICHE TECHNIQUE

VOLUTAN POUDRE

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

ZI de Mardeuil – Route de Cumières
B.P. 25 – 51201 EPERNAY France
Tél. 33 (0)3 26 51 96 00 – Fax 33 (0)3 26 51 02 20
www.institut-oenologique.com

EXGRAPE PEL®

7.10.

Енологичен танин 100 % грозде
Чист танин от гроздови ципи

ОПИСАНИЕ
Оригиналният процес на екстракция прави EXGRAPE PEL®TANIN
уникален. Той е 100 % разтворим, без загуби от преципитация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид Цвят
Влажност
Танини eq катехин
(DO 280 nm)
Пепел
Желязо
Мед
Миробиология
Обща микрофлора
Дрожди и плесени
Тежки метали
(Pb, As, Hg, Cd)
Пестициди

Спецификации
Фин прах
Охра, оранж
<7%
> 65 %
<4%
< 50 ppm
< 10 ppm
< 1000 ufc/g
< 100 ufc/g
< 10 ppm
< 2 ppm

Съответства на международния енологичен кодекс

СЪСТАВ
EXGRAPE PEL®TANIN

ПОЛЗИ ПРИ УПОТРЕБА ВЪВ
ВИНАРСТВОТО

EXGRAPE PEL®TANIN подобрява :
Защитата срещу окисление и
редукция
Стабилността на цвета
Поддържането на свежестта
Фенолния потенциал в процеса на
отлежаване
Структурата (ефекта е повече обем)

Танини-Полизахариди, Танини-соли
Кондензирани танини

15 %

Танини олигомери (проантоцианидини)

65 %

Катехини

2.5 %

Епикатехини

2.5 %

Други полифеноли

0%

Това са танини с високо молекулно тегло. Влагането им осигурява незабавно закръгленост и тяло.

Z.I. MARDEUIL Route de Cumiиres - BP 25
51201 EPERNAY CEDEX
Tйl : 03.26.51.96.00
Fax 03.26.51.02.20
Web : www.institut-oenologique.com
E. mail : ioc@institut-њnologique.com

LA GARDONNENQUE SCA
30 360 CRUVIERS-LASCOURS
Tel.: 04 66 83 21 52
Fax: 04 66 83 22 70
Web : www.gardonnenque.fr
E-mail : gardo@gardonnenque.fr

15 %

Код на продукта : PEL
ПРИЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
Тип
вино

Търсен ефект

Стабилизиране на цвета за вина, при които екстракцията е
била много слаба, или при леко кисели вина.

Защита срещу окисление или редукция.

Дози

20 до 30 гр/хл

20 до 30 гр/хл

Червено
Преструктуриращ ефект. Танините от ципи подобряват
скелета и поведението на виното в устата, без да създават
усещане за сухота.

20 до 60 гр/хл

Те подобряват и поведението на вина стареещи в бъчви.

Розе и
бели

Защита срещу окисление и редукция, поддържане на
свежестта.
Подобряване поведението в устата (фенолен потенциал)

2 до 5 гр/хл
5 до 15 гр/хл

Период на влагане
След откаляването, в края на
алкохолната ферментация (или в
началото на малолоктичната) : не пречи
на ЯМКФ
След откаляването в края на
алкохолната ферментация (или в
началото на малолоктичната) : не пречи
на ЯМКФ
В началото или в края на алкохолната
ферментация, или в началото на
малолактичната. Слабата стипчивост
позволява употребата на края на
зимата след откаляване, малко преди
бутилиране или преди прехвърлянето в
бъчви.
В процеса на съхранение. Танините
трябва да бъдат прибавени сами, наймалко 3 седмици преди или след
сулфитиране*.

* Влагането на танини в готови вина временно нарушава РЕДОКСИ потенциала, което ги прави по-уязвими към отслабването на цвета от
SО2. Следва добре да се разделят тези две операции чрез един достатъчен интервал от време за да може РЕДОКСИ потенциала да възвърне
първоначалните си стойности.

По-мекият характер на EXGRAPE PEL®TANIN разширява възможностите за използването му при червени вина, по време на
отлежаването им в бъчви или при продукти с по-слаба структура, в периоди много близки до предлагането им на пазара. Ефектът след
прибавянето им се постига до няколко дни дори до няколко часа.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
EXGRAPE PEL®TANIN се влага след разтварянето му във вино. Хомогенизирайте добре.

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ОПИТИ С EXGRAPE PEL®TANIN
Използвайте микродозаторите с жълт цвят. Един микродозатор съответства на 150 мг гроздов танин което е 20 гр/хл за една бутилка от
0,75л.
- Танин 20 гр/хл = Бутилка от 0,75 л.
- Танин 10 гр/хл = Магнум от 1,5 л.
За добра ефикасност ви препоръчваме хомогенно смесване.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
-

Метална кутия « easy open » от 500 гр нето, кашон от 5 kg (10 x 500 g).
Съхранявайте при температура между 10 и 25°C, в отсъствие на въздух и светлина, на сухо място без странични
миризми. В своята оригинална опаковка, продукта запазва всичките си качества в продължение на 24 месеца.

LA GARDONNENQUE SCA
30 360 CRUVIERS-LASCOURS
Tel.: 04 66 83 21 52
Fax: 04 66 83 22 70
Web : www.gardonnenque.fr
E-mail : gardo@gardonnenque.fr

ТАНИНИ

7.11.

7.12.
Date12.05.2003

GUSTANIN
Дозировка:

Описание :
Gustanin е фин кафяв прах с типична
миризма на изпечен дъб, получен от
естествено изсушен лиможки дъб.
Gustanin
се използва
при
производството на бренди и
други спиртни напитки,
при което се избягват разходите и
времето, свързано
със
съзряването в бъчви.

Употреба:

Средна доза от 1 до 15 g/hL. Винаги
провеждайте лабораторен тест.
За постигане на оптимален рездултат
приготвяйте разтвора от Gustanin 24
преди употреба

Опаковка и съхранение :

Разтворете необходимото количество
Gustanin в дестилат (спирт) и го
прибавете чрез разбъркване. Винаги
филтрувайте преди бутилиране. Да се
избягва контакт със желязо.

Пакети 500 g, 1 kg, 5 kg и 25 kg.
Да се съхранява на сухо място без
странични миризми при температура до
25 оC.
Веднъж отворена опаковката,
съдържанието да се използва
незабавно.

Срокът на годност е обозначен на
опаковката.

The information contained in this document is true to the best of our knowledge
It should not be reproduced without our prior permission

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 – 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tél : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-œnologique.com

ТАНИНИ – 7.13.

GREEN T

продукт от серията

INFINITY

GREEN T е забележителен продукт, подбран заради ефективната му способност да
подобрява органолептичните качества както на тихите, така и на пенливите вина.
Танин GREEN T развива финес и свежест.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
GREEN T е катехинов танин, получен чрез високо-технологична екстракция от листа
на зелен чай, след внимателния им подбор.
GREEN T предпазва вината от окисление поради анти-радикалната си активност т.е.
способността да свързва разтворения кислород.
Веднъж прибавен към виното GREEN T, веднага започва да развива някои важни
органолептични характеристики: финес, закръгленост, баланс и свежест. Значително
се усилва интензитетът на аромата с деликатни плодови и цветови нюанси.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете GREEN T във вино в съотношение 1:10. Разбъркайте и го внесете във
виното или в тиражния ликьор при разбъркване.
За препоръчване е провеждането на предварителни лабораторни тестове.

ДОЗИРОВКА
Бели вина – 0.5 до 2.0 г/хл
Червени вина – 2.0 до 5.0 г/хл
Пенливи вина – 0.5 до 2.0 г/хл

ПРЕДЛАГАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
0.5, 1 и 5 кг.
Да се съхранява на сухо, добре проветриво място, без странични миризми, при
температура между 5 и 25 оС
Веднъж приготвен разтворът, да се използва в рамките на деня на приготвяне.

8. ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗБИСТРЕНЕ
И СТАБИЛИЗИРАНЕ
ТАБЛИЦА 8.1.
3.BENTOLACT S се използва за
превантивна обработка на мъст, склонна
към окисление, както и за подобряване на
органолептичните качества на леко
окислени вина.
5.РАЗТВОРИМ КАЗЕИН – за превантивна
обработка на мъстта и обработка на вина
срещу окисление и други органолептични
дефекти, свързани с неправилно
съхранение.
7.FLASHGUM – арабска гума от типа
Kordofan, извлечена от Acacia Verek
9.INOBENT – бентонит със слаба
депротеи-низираща способност, за края
на АФ
11.INOGUM 200 – разтвор на филтрирана
и сулфитирана арабска гума
13.No [Ox] – бистрител без алергени,
смес от растителни полизахариди и
бентонит, за обработка на окислени мъст
и вино.
15.РVРР – обработка на окислени вина
или превантивна обработка на бели вина
за дълго съхранение.
17.VINIPROTECT – смес от РVРР, бентонит,
целулоза и арабска гума, за обработка
срещу окисление в мъст и вино.
19.COLORPROTECT – смес от РVРР,
бентонит и растителни протеини, за
обработка срещу окисление в мъст и
вино.
21.FISHANGEL – препарат от рибен клей и
свински желатин за бели вина и розе.

4.BENTOSTAB е гранулиран, активиран
калциев бентонит.

6.CRISTALLINE PLUS рибен клей и лимонена
к-на за бистрене на бели вина и розе

8.FLASHGUM R – арабска гума, извлечена от
Acacia Seyal
10.INOBENT N – смес от бентонит и активен
въглен, за обработка на вина с дефект в
цвета.
12.INOGUM 300 – разтвор на филтрирана и
сулфитирана арабска гума
14.POLYOXYL – смес от РVРР и натриев
бентонит за обработка на мъст и вина с
растителни аромати и горчив вкус.
16.TRADICOLE POUDRE - яйчен белтък на
прах за традиционно бистрене на червени
вина, предназначени за съзряване.
18.PHOSPHATES MAZURE – за по-компактна
утайка при бутилкова шампанизация
20.DUOSTAB – за трудни случаи на
тартаратна стабилизация.

22.FLAVOCLEAN – активен въглен за
обезмирисяване на мъст и вино

ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗИРАНЕ

МЕТАВИНЕНА КИСЕЛИНА

8.2.
Date 19/04/02

Съответства на международния енологичен кодекс.
Максимално допустими дози :

•

Дози :

10 гр/хлL
За тихи вина :
превантивно срещу тартаратни утайки.

Приложение във винарството :
-

Прах :
- 10 гр/хл вино или 2,6 сл от приготвения
разтвор според препоръките, дадени по-горе
за хектолитър вино.

-

Разтвор :
- 2,6 cл/хл вино.

Прибавена във виното преди бутилиране или при
дозирането при традиционните методи за производство, на
шумящи вина МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА действа
превантивно срещу тартаратни утайки.

В експедиционния ликьор :

Употреба :

-

Прах :
- 7,5 гр за 100 бутилки или 2 cл от разтвора
приготвен според препоръките по-горе в
обема ликьор необходим за дозиране в 100
бутилки.

-

Разтвор :
- 2 cл от разтвора в обема ликьор необходим
за дозиране в 100 бутилки.

- Прах :
- Пригответе 24 часа преди дозирането, разтвор
на МЕТАВИНЕНА КИСЕЛИНА с концентрация 375 гр/л.
Филтрувайте получения разтвор преди употреба.

ВАЖНО
РАЗТВАРЯНЕТО ТРЯБВА ЗЪДЪЛЖИТЕЛНО ДА
СЕ ИЗВЪРШВА В СТУДЕНА ВОДА.

- Разтвор :
Прибавете необходимата доза от разтвора на метавинената киселина във виното или ликьора. Необходима
е добра хомогенизация.
Разтварянето в топла вода води до незабавна хидролиза на МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА която губи ефикасността си.

Опаковка и съхранение :
Прах :
- Пакети от по 1 kг
Разтвор :
- 0,25 л, 0,5 л, 1 л
Оптималната дата за използване на МЕТАВИНЕНАТА
КИСЕЛИНА е обозначена върху етикета.
Съхранявайте в отделно сухо помещение в отсъствие на
странични миризми и температура по-ниска от 25°C.
Разтвора на МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА се съхранява
при + 4° C в рамките на максимум 15 дни.

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax: 03 26 51 02 20
www.institut- њnologique.com

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

8.3.
Date 14.01.2002

BENTOLACT S
Комплексен препарат на базата на бентонит и казеин.

Приложение във винарството :

Характеристики :

BENTOLACT S
се използва за
превантивно третиране на мъст, склонна към
окисление.

BENTOLACT S е смес от хидратиран алуминиев
силикат и разтворим казеин.

Той също така може да бъде използван за да се
гарантира стабилността на въздух или да се
облагородят дегустационните качества на леко
окислени вина.

Той съчетава качествата на бентонита избистряне и умерена депротеинизация и
антиокислителната способност на казеина. Освен това
бентонитът улеснява влагането на този комплекс, забавя
утаяването на казеина и по този начин подобрява
ефикасността му. Засилва слягането на утайките.

Употреба :
BENTOLACT S може да бъде добавен преди
откаляване на мъстта или по-скоро - преди влагането на
дрождите.
В този случай направете незабавно откаляване в
края на алкохолната ферментация.
Разпръснете BENTOLACT S като фин дъжд в
студена вода в тегловно съотношение 1: 10, като го
прибавяте постоянно и енергично разбърквате за да се
избегне образуването на гранули. Препоръчва се
използването на иномикс за по-доброто разпръскване на
бентонита.
Изчакайте няколко часа да набъбне бентонитът и
го прибавете в мъстта след което направете
рециркулация.

Опаковка и съхранение :
- В пакети от 1 кг, 5 кг, 25 кг
Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре
проветрено, без странични миризми и при температура пониска от 25° C.
Разтвора на BENTOLACT S не трябва да се съхранява
повече от 24 часа.
Оптималната дата за употреба на BENTOLACT S ,
в оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

Дози :
•

Средни дози :
- Вино

: от 40 до 100 гр/хл

- Корекция : от 100 до 200 гр/хл
на мъст
Тези дози са препоръчителни и могат да бъдат
променяни в зависимост от качеството на мъстта.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obs ervйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.4.
Date 17/09/04

BENTOSTAB
Депротеинизиращ бентонит.
Приложение във винарството :
BENTOSTAB ГРАНУЛИ
е активиран калциев
бентонит представен под формата на гранули.
Реагломерацията на бентонита предлага следните
предимства:
• Улеснява употребата му
• Отлична дисперсия
• Намалява времето за набъбване
• Увеличена ефективна повърхност

Опаковка и съхранение :
- В пакети от 1 кг, 5 кг, 25 кг

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре
проветрено, без странични миризми при
температура по-ниска от 25°C.
Оптималната дата за използване на BENTOSTAB
ГРАНУЛИ в оригиналната опаковка е обозначена
върху етикета.

Употреба :
Изсипете бентонита малка по малко в студена
вода в тегловно съотношение 1: 20, разбърквайки
енергично за да се избегне слепването.
Оставете суспензията да отпочине в рамките
на 6 до 12 часа.
Разбъркайте отново преди да го прибавите в
мъстта или виното.

Дози :
•
•

От 30 до 100 гр/хл в мъст.
От 10 до 70 гр/хл във вино.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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ИЗБИСТРЯНЕ - СТАБИЛИЗИРАНЕ

РАЗТВОРИМ КАЗЕИН

Свойствата на РАЗТВОРИМИЯ КАЗЕИН са
следните:

•

Отстранява оксидазите, съдържащи се в мъстта
или виното.

•

Корекция на окислени вина.

•

Леко обезцветяващо действие.

•

Частично отстраняване на желязото, съдържащо
се във виното.

Date 03.04.2002

Дози :

Приложение във винарството :
РАЗТВОРИМИЯТ КАЗЕИН позволява
превантивно третиране на мъстта и
корективно третиране на вината срещу
окисление и други органолептични
недостатъци свързани с лошо съхранение
на виното.

8.5.

•

За мъст :
- 50 а 100 g/hL

•

За вино :
- 20 а 100 g/hL

Опаковка и съхранение :

- В торби от 1 кг, 5 кг, 25 кг

Употреба :
РАЗТВОРИМИЯТ КАЗЕИН се разтваря в
студена вода в тегловно съотношинеие 1: 10. Оставете
разтвора да отпочине около 4 часа.
В мъстта, добавете разтвора на РАЗТВОРИМИЯ
КАЗЕИН или преди откаляването и или в началото на
алкохолната ферментация.
Във виното, добавете разтвора на РАЗТВОРИМИЯ КАЗЕИН постепенно по време на рециркулация.

Съхранявайте в отделни помещения, без
странични миризми и при температура по-ниска от
25°C.
Оптималната дата за използване в
оригиналната опаковка е отбелязана върху етикета.
В случай, че влажността не е висока
РАЗТВОРИМИЯТ КАЗЕИН може да бъде
използван няколко месеца след отваряне на
опаковката.

Веднъж приготвен, разтворът на КАЗЕИН не се
съхранява повече 48 часа.

След прибавянето на РАЗТВОРМИЯ КАЗЕИН,
винаги трябва да се извърши енергично разбъркване.
Откаляването трябва да се извърши незабавно.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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БИСТРЕНЕ НА ВИНА

CRISTALLINE PLUS
Приложение във винарството:
CRISTALLINE
PLUS е
рибен
клей,
предназначен за бистрене и стабилизиране
на бели вина и розе. Придава на вината
блясък и мекота.
Внасянето във виното на CRISTALLINE PLUS
способства за флокулацията и притаяването на
частиците от суспензията.

След декантирането, това е основният начин за
бистрене и стабилизиране на вината. Освен
това, тази обработка подобрява филтруемостта
на вината. Това е най-качественото бистрене на
бели вина и розе.
CRISTALLINE PLUS e смес от рибен клей на прах
и лимонена киселина, стабилизирани с калиев
метабисулфит.

Начин на употреба :
Добавете 100 g CRISTALLINE PLUS в 15 - 20
литра вода и разбъркайте енергично.

8.6.
Date 17.05.2002

Дозировка :
Средни дози : 1,5до 3 g/hL
Обработката с рибен клей може да изисква
предварителна обработка с TANIN TC.
ЗАБЕЛЕЖКА:
посочените
дози
ориентировъчен характер.
Препоръчително
е
провеждането
предварителни лабораторни тестове.

имат
на

Опаковка и съхранение :
100 g и 1 Kg

Оптималната
дата
за
използване
на
CRISTALLINE PLUS в оригиналната опаковка е
посочена на етикета.
Да се съхранява на сухо място, без странични
миризми, при температура до 25°C.

Оставете да набъбне около 3 часа и разбъркайте
отново. Възможно е да се наложи добавянето на
вода, в случай, че вискозитетът е твърде висок.
Внесете получения разтвор във виното с помпа или
с помощта на смесител за бистрители, след което
хомогенизирайте.
След пълното утаяване преточете.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre leur
propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation, en vigueur doit être scrupuleusement observée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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8.7.

ИЗБИСТРЯНЕ – СТАБИЛИЗИРАНЕ

Date 10.01.2002

FLASHGUM
Мигновенно разтворима арабска гума.

Приложение във винарството :

Тази арабска гума произлиза от гума Kordofan, гума
извлечена от Acacia Verek, която притетежава
найдобрата ефикасност в качеството си на протектор
на колоидни разтвори.

NB : Тези дози са индикативни.
Винаги е препоръчително да се направят предварителни
лабораторни опити.

Опаковка и съхранение :

Порьозната структура на частиците на FLASHGUM
позволява незабавно разтваряне във виното което ще се
стабилизира.
Арабската гума в качеството си на, протектор на
колоидни разтвори, позволява поддържането в суспензия
на молекулите, податливи на флокулация след бутилиране
или дегоржажа за шумящите вина (особено розето).
FLASHGUM
е използвана като предпазна мярка
срещу утаяване на багрилна материя, в случаи на железни и
медни пресичания. FLASHGUM ограничава тартаратните
утаявания (единствено при засилване действието на
МЕТАВИНЕНАТА КИСЕЛИНА).

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре
проветрено, без странични миризми и при
температура по-ниска от 25° C.
FLASHGUM е хигроскопична, и не бива да се
съхранява дълго време след отваряне.
Да се съхранява в сухо помещение.
Оптималната дата за използването на
FLASHGUM в оригиналната опаковка е отбелязана
върху етикета.

Mise
Употреба :
Разтворете FLASHGUM

В торби от 1 кг, 5 кг, 25 кг

във виното което ще

стабилизирате точно преди бутилиране, или в експидиционния ликьор преди дегоржажа.
Наблюдавайте внимателно за добрата хомегенизация
във виното или ликьора.

Дози:
•

При тихи вина :
- 12 гр/хл.

•

При шумящи вина :
- 10 гр/хл в обема ликьор, необходим
за дозирането му в 100 бутилки.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
ENBP 25 - 51201 EPERNAY Cedex FRANCE Tйl : 03 26 51 96 00 Fax: 03 26
51 02 20 www.institutnologique.com
њ

ИЗБИСТРЯНЕ-СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.8.
Date 05/04/05

FLASHGUM R
Мигновенно разтворима арабска гума
Acacia type Seyal
Съответства на международния енологичен кодекс

Приложение във винарството :
FLASHGUM R е арабска гума на прах.

Дози :
•

от 10 до 30 гр/хл.

Произлиза от Acacia type Seyal.
Тези
100 % натурални полизахариди
намаляват усещането за стипчивост и засилват
впечатлението за обем и закръгленост.
FLASHGUM R се използва също като защитен колоид
за стабилизация на фенолните съединения.
Тези ефекти са бързи и продължителни във времето.

Максимални дози за арабската гума не са уточнени със
законодателството.
NB : тези дози са индикативни.
Препоръчително е да се направят лабораторни тестове за
да се определи най-подходящата доза.

Опаковка и съхранение :

- В торби от 1 кг, 25 кг

Употреба :
1. FLASHGUM R може да бъде прибавяна директно
по време на бутилирането.
2. За вина, които ще се филтруват (крайна филтрация
на 0,65 µm), FLASHGUM R трябва да бъде прибавена
във виното 72 часа преди филтруване и да се
хомогенизира внимателно.

Да се съхранява в самостоятелно помещение, добре
проветрено, без страничини миризми и при
температура по-ниска от 25° C.
Оптималната дата за използването на
FLASHGUM R в оригиналната опаковка е отбелязана
върху етикета.

Във всички случаи е необходима добра
хомогенизация.
Разтворимостта във виното е мигновена. Винаги е
възможно да се приготви 20% воден разтвор.
3. При вина, предназначени за стареене, отлежавали в
бъчви. FLASHGUM
R
трябва
да
бъде
прибавена в съда и хомогенизирана точно преди
прехвърляне на виното в бъчви.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com

ИЗБИСТРЯНЕ – СТАБИЛИЗИРАНЕ 8.9.
Date 15.01.2002

INOBENT
Бентонит.

Опаковка и съхранение :

Приложение във винарството :

- В торби от 1 кг , 5 кг и 25 кг.

INOBENT

улеснява

седиментацията

на

утайките в края на алкохолната ферментация.
INOBENT
притежава слаба депротеинизираща
способност
и по този начин не отнема необходимите
елементи за вторичната алкохолна ферментация.
Фините частици монтморилонит на INOBENT
обуславят оптималното му набъбване във вода и големия
капацитет за увличане на колоиди.

Да се съхранява в сухо помещение, добре проветрено,
без странични миризми и при температура по- ниска от
25° C.
Оптималната дата за употреба на INOBENT в
оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

INOBENT подобрява филтруемостта на вината и
ефикасността от обработката със студ.

Употреба :

Разтворете INOBENT разпръсквайки го като фин
прах в студена вода в тегловно съотношение 1: 20 .
По време на тази операция разбърквайте непрекъснато за да
избегнете образуването на гранули. Оставете го да набъбне
между 6 и 12 часа.
Прибавете го във виното и рециклирайте.

Дози :
•
•

От 20 гр до 100 гр/хл в мъст.
От 10 гр до 50 гр/хл в бели вина.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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INONENT
Третиране на оцветена мъст и вино

8.10.

За ползата от Inobent N
Inobent N е смес от бентонит, премахващ оцветяването и 4% активен въглен.
Бентонитът премахва някои пигменти, но същевремено не абсорбира
макромолекулите придаващи усещането за обем.
Растителният активен въглен премахва оцветяването, запазвайки всички
органолептични характеристики
Inobent N е подходящ за леко оцветени вина и мъст, които не изискват употребата
на чист активен въглен.

Влияние на Inobent N върху мътнотата на мъст
20
18

14

Влияние на Inobent N върху цвета на мъст

12
10
8

0.45

6

0.44

4
2
0
Контрола

Inobent N
25 g/hL

Inobent N
50 g/hL

DO (420 nm)

Turbidité (NTU)

16

0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
Контрола

Inobent N
25 g/hL

Inobent N
50 g/hL

Как действа?

Използва се за обработка на виното повече
от 100 години. Той е химически инертен и
напълно безвреден за организма.
Бентонитът има листовидна, слоеста
структура, като разстоянието между тези
слоеве нараства с абсорбирането на водни
молекули: ето защо във вода бентонитът
набъбва.
При рН на виното бентонитът е зареден
отрицателно. Той адсорбира положително
заредените протеини, както и фенолни
съединения (по-точно антоцианите в бели
вина от червени сортове) откъдето идва и
обезцветяващият ефект

Активният въглен е от растителен
произход, като например: специално
обработено дърво.
Активният въглен има силно развита
порьозна структура и голяма вътрешна
повърхност, което му придава висока
адсорбционна активност. Това му дава
възможност да обработва проблемна мъст.
Количеството на въглена в Inobent N е
около 4%, което му позволява да
обезцветява вината без да ги оголва.

Бентонитът, който сме подбрали има на
практика
и
изключително
само
обезцветяващ ефект.

Сместа от обезцветяващ бентонит и активен въглен има по-силна
обезцветяваща способност в сравнение с чистия бентонит (повече от 2
пъти) без да придава (очевидно) черен нюанс на виното или мъстта .

След прбавяне на
Inobent N, мъстта не е
потъмняла.

t0

р

Контрола

Inobent N
25g/HL

Ефект от действието на
Inobent N след 16 часа.

t + 16 h

Контрола

Inobent N
25g/HL

ИЗБИСТРЯНЕ –СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.11.
Date 05/09/02

INOGUM 200

Дози :

Приложение във винарството :
INOGUM е разтвор на филтрирана и
сулфитирана арабска гума.
Тази арабска гума произлиза от гума Kordofan,
произхождаща от Acacia Verek и е най- ефикасна в
качеството си на протектор на колоидни разтвори.

•

4 до 7 cL от разтвора за хектолитър
вино.

Опаковка и съхранение :

Арабската гума се използва за превантивно
третиране в следните случаи:
- Утаяване на нестабилна багрилна материя,

- 1 л, 5 л, 22 кг

- В случаи на нестабилност причинена от наличие
на мед и желязо,

Съхранявайте в сухо помещение, без странични миризми
при температура по-ниска от 25°C.

- Засилва действието на МЕТАВИНЕНАТА
КИСЕЛИНА при тартаратна нестабилност.

Оптималната дата за употреба на INOGUM
оригиналната опаковка е означена върху етикета.

Употреба :
Влагането на INOGUM трябва да се осъществи в
избистрени вина преди бутилиране.
Препоръчително е използването на дозираща помпа.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20
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ИЗБИСТРЯНЕ –СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.12.
Date 05/09/02

INOGUM 300

Дози :

Приложение във винарството :
INOGUM е разтвор на филтрирана и
сулфитирана арабска гума.
Тази арабска гума произлиза от гума Kordofan,
произхождаща от Acacia Verek и е най- ефикасна в
качеството си на протектор на колоидни разтвори.

•

4 до 7 cL от разтвора за хектолитър
вино.

Опаковка и съхранение :

Арабската гума се използва за превантивно
третиране в следните случаи:
- Утаяване на нестабилна багрилна материя,

- 1 л, 5 л, 22 кг, 66 кг

- В случаи на нестабилност причинена от наличие
на мед и желязо,

Съхранявайте в сухо помещение, без странични миризми
при температура по-ниска от 25°C.

- Засилва действието на МЕТАВИНЕНАТА
КИСЕЛИНА при тартаратна нестабилност.

Оптималната дата за употреба на INOGUM
оригиналната опаковка е означена върху етикета.

Употреба :
Влагането на INOGUM трябва да се осъществи в
избистрени вина преди бутилиране.
Препоръчително е използването на дозираща помпа.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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ИЗБИСТРАЯНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.13.

No [Ox]
No [Ox] е „алтернатива на казеина” и в този смисъл първият биоразградим, несъдържащ
алергени, бистрител, в състава на който няма съединения от животински или изкуствен
произход
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
No [Ox] е технологично помощно средство, съдържащо полизахариди от растителен произход
(производни на хитина) и бентонит, който спомага за бързото притаяване на комплекса.
No [Ox] е специално разработен за приложение в мъст и във вино. Предназначен е за мъст,
склонна към окисление (напр. от загнило грозде) или за вина, дори и в стадий на
окисление.
No [Ox] спомага за отстраняване на кафявите нюанси, които формират визуален дефект на
виното. Отстранява нотките на карамел и мадейризирани тонове, внася свежест във вината
като намалява растителните нотки и горчивината, често асоциирани с окислителни проблеми.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете No [Ox] във вода в съотношение 1:10 и разбърквайте поне 1 час. Не трябва да има
бучки в разтвора. Внесете суспензията в мъст или вино през горния край на резервоара и го
разбъркайте посредством п ретакане.
Декантирайте след пълното притаяване (около 16 часа за мъст и една до две седмици за вино).
При вино препоръчваме провеждането на предварителен тест.
ДОЗИРОВКА
Мъст: 30 до 80 г/хл, от момента, в който мъстта започне да се отделя от гроздето до
окончателното притаяване. За силно повредена мъст процесът може да бъде проведен и
във ферментационния съд при същата дозировка.
Вино (бяло или розе): 20 до 60 г/хл, внесено във виното при констатиране на проблема
или като превантивна мярка, когато има риск от появата на пробрлема в съдовете.
Тъй като продуктът е неразтворим, неговата ефективност се повишава при по-добро
разбъркване.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
1, 5 и 15 кг.
Да се съхранява на сухо и добре проветриво място, без странични миризми, при температура
между 5 и 25 оС. Веднъж приготвен разтворът, да се използва същия ден.

8.14.

ИЗБИСТРЯНЕ – СТАБИЛИЗИРАНЕ

Date 05.02.002

POLYOXYL
Комплексен препарат от натриев бентонит и PVPP

Приложения във винарството :

POLYOXYL е изготвен на основата на PVPP и
натриев бентонит.

Действието
утаяването бързо.

POLYOXYL се препоръчва за:

•

•

продукта

е

незабавно

и

POLYOXYL е стабилен продукт и бързото
откаляване не е необходимо.

Превантивно третиране: в мъстта преди откаляване
или, за предпочитане, по време на алкохолната
ферментация
Третиране с цел корекция:
растителни аромати.

на

Дози :

при вина с ярко изразени
Прах :POLYOXYL P : 25 до 75 гр/хл.

-

-

POLYOXYL обединява :
Избистрящите и стабилизиращи
внимателно подбрани бентонити.

способности

на

Действието на P.V.P.P. върху фенолни съединения
придаващи горчив вкус и растителни аромати на някои
вина..

POLYOXYL подобрява профила на вина произведени
от повредена реколта или след некоректно пресоване
(реколта поразена от мана, свръхпресоване)

Употреба :

Течен : POLYOXYL L : 50 до 150 cл/хл.

Опаковка и съхранение :
Прах :
- торба от 1 кг
- кашон : 10 x 1 кг
- торба от 5 кг
- торба от 7 кг
- торба от 20 кг
Течен :
- Бидон от 10 л
- Контейнер от 10 хл

POLYOXYL ПРАХ:
Разпръснете като фин дъжд POLYOXYL P във
вода в тегловно съотношение 1:20 и разбърквайте до
изчезване на гранулите.
Оставете го да набъбне в продължение на 4 часа
и разбъркайте отново преди да го вложите.

Да се съхранява в сухи помещения, добре проветрени, без
странични миризми при температура по-ниска от 25°C.
Оптималния срок за употреба на POLYOXYL в
оригиналната опаковка е обозначена върху етикета.

Прибавете го бавно в мъстта в началото на
ферментацията или във виното.
Хомогенизирайте.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
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ИЗБИСТРЯНЕ – СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.15.
Date 19/04/02

P.V.P.P.
Съответства на международния енологичен кодекс.

Максимално допустими дози :
• 80 гр/хл

Приложения във винарството :
Неразтворимият поливинилполипиролидон
е
1) Употреба по време на бистрене :
полимер, получен чрез полимеризация на N-винил-2пиролидон обикновено наричан P.V.P.P.
Употребата на P.V.P.P. може да бъде последвана от
бистрене с INOCOLE или CRISTALINE.
Прибавен в мъст или във вино,
P.V.P.P.
При все това е възможно неговото естествено
позволява да се отстранят някои фенолни субстанции утаяване.
отговорни за покафеняване или органолептични дефекти в
някои вина.
2) Употреба по време на филтруване :
P.V.P.P.
е неразтворим.
Той фиксира
субстанциите, отговорни за покафеняването, а също и
Възможно е отделянето на
P.V.P.P.
и
някои молекули, които придават горчивина на мъстта и чрез филтруване.
виното.
Може да се предвиди и използването на P.V.P.P.
P.V.P.P. се препоръчва за :
чрез наслояване като се завиши дозата с 20 до 40%,
отчитайки намаленото време за контакт.
Превантивно третиране :
на бели вина, за които е (внимавайте да не надвишите максимално допустимите
вероятно да бъдат съхранявани дълго и при трудни дози).
условия.
Третиране с цел корекция : на окислени вина или вина с
подчертана горчивина.

Mis
Употреба :
Необходимо е P.V.P.P. да набъбне във вода в
тегловно съотношение 1:10, най малко един час преди
влагането му.
Прибавете P.V.P.P.
по начин, който осигурява
възможно най-добра хомогенизация в съда с подлежащите
на третиране мъст или вино.

Дози :

•

Обичайни дози : от 20 до 70 гр/хл

Опаковка и съхранение :
-

В торби от 1 кг, 5 кг

-

Съдове от 22,7 kg

Съхранявайте в проветриво, сухо помещение, без странични
миризми при температура по-ниска от 25°C.

Поддържайте продукта в суспензия с мъстта или
виното в продължение най-малко на 30 минути.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement obse rvйe.

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
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БИСТРЕНЕ НА ВИНА

8.16.

TRADICOLLE POUDRE
Яйчен белтък на прах
Приложение във винарството :

Дозировка:

TRADICOLLE POUDRE е специално предназначен
за традиционно бистрене на червени вина,
предназначени за съзряване.

От 8 до 12 g/hL в зависимост от типа вино.

ЗАБЕЛЕЖКА: дозите са ориентировъчни.

TRADICOLLE POUDRE предизвиква притаяването
на частиците във суспензията на нестабилните
полифеноли.

Препоръчително е винаги да се провеждат
предварителни лабораторни тестове.

TRADICOLLE POUDRE
осигурява също така
перфектно избистряне на обработваното вино.

- 1 kg ЯЙЧЕН БЕЛТЪК НА ПРАХ се равнява на
белтъка от около 250 яйца.

Това е един „нежен” бистрител, който съхранява
полифенолната структура на червените вина,
предназначени за съзряване и осигурява отлична
колоидна стабилност.

Опаковка и съхранение :

Начин на употреба :

-

Пакети по 1 kg

-

Пакети по 25 kg

Разтворете
препарата
в
студена
вода
в
съотношение 1:5,
като се стараете да избегнете
образуването на пяна.

TRADICOLLE POUDRE трябва да се съхранява на
тъмно и при стайна температура между 15°C и
20°C.

Внесете във виното с
разбъркайте няколко пъти.

Оптималната дата за използване на TRADICOLLE
POUDRE в оригиналната опаковка е посочен на
етикета.

помощта

на

Преточете след пълно притаяване.

помпа

и

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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VINIPROTECT

8.17.

За избягване на окислението на вината
без използването на казеин
За ползата от VINIPROTECT ?
VINIPROTECT e препарат на база PVPP, бентонит, целулоза и арабска гума.
Той може да се използва за третиране и на мъст и на вино.
VINIPROTECT е предназначен за :
• Третиране на мъст склонна към окисление (срещу нетипично стареене на бели вина),
• Отстраняване на кафеникави тонове при окислени бели вина,
• Подобряване на ароматния профил на вина намалявайки усещането за горчивина и тревисти
нотки.

VINIPROTECT не съдържа казеин - протеин обявен за алерген.

Как действа VINIPROTECT
PVPP

Той абсорбира част от фенолните съединения и ограничава тенденцията
към покафевяване при бели вина. ( Той се противопоставя на нетипичното стареене
елиминирайки танините и окисляемите канелени киселини .)
• Напълно неразтворим във вода, той се елиминира изцяло от виното без никакъв остатък.
• Не води до негативни органолептични промени, напротив, смекчава горчивината и
тревистите нотки

в някои вина.

БЕНТ ОНИТ
VINIPROTECT съдържа смес от два бентонита :
• първият е предназначен за адсорбция на оксидазите - протеини, отговорни за окислението на

някои феноли във виното и за отклонения в цвета му. Той също така допълва действието на PVPP.
• Количеството му в препарата е такова, че не съществува риск след третиране, виното да се

оголи .

1

• Вторият бентонит осигурява добра седиментация и слягане на утайката по време на

третирането.

ЦЕЛУЛОЗА
•Целулозата е подбрана така, че заедно с PVPP позволява адсорбцията на нежелани
ароматни съединения произхождащи от нездраво грозде . Употребата на VINIPROTECT е също
много полезна и в процеса на откаляване.

АРАБСКА ГУМА
Тя е свързващ елемент, но подпомага и стабилизирането на багрилната материя.
ZI de Mardeuil - Route de Cumières - B. P. 25 - 51201 EPERNAY FRANCE
Tél. 33 (0)3 26 51 96 00 - Fax 33 (0)3 26 51 02 20
e-mail: ioc@institut-oenologique.com
www.institut-oenologique.coм
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ИЗБИСТРЯНЕ-СТАБИЛИЗИРАНЕ

8.18.
Date 14.01.2002

PHOSPHATES MAZURE

Приложения във винарството :

Характеристики :

PHOSPHATES MAZURE
са
добавка,
която
благоприятства за образуването на компактна утайка по
време на вторичната ферментация и нейното отстраняване.
Те улесняват също ремюажа - ръчен или автоматичен.

PHOSPHATES MAZURE
бяха
разработени
от
I.O.C. с цел да се елиминира феномена полепване на
утайки по стената на бутилката.Те позволяват увличането
надолу на най-леките елементи и слягането на утайката в
гърлото.

PHOSPHATES MAZURE
CLARIFIANT S.

допълват

действието

на

Начин на употреба :

- Препарат на базата на натурален силикат на
алуминиев хидрат.
- Предлага се под форма на суспензия .

Опаковка и съхранение :
- 0,5 л, 1 л
- 5 л, 10 л
-

Кашони : 15 X 1 л

Да се съхранява в сухо и добре проветрено
помещение, без странични миризми и при температура
по- ниска от 25° C.
Не използвайте флакон отворен през предишната година.

Разбъркайте добре флакона или бидона преди
употреба.
Прибавете едновременно PHOSPHATES MAZURE
и CLARIFIANT
S,
точно преди тиража, след
прибавянето на ликьора и на дрождите.

Оптималната дата за употреба на
PHOSPHATES MAZURE в оригиналната опаковка
е отбелязана върху етикета.

Хомогенизирайте внимателно
и поддържайте
постоянно поддаване по време на цялата продължителност
на тиража.

Дози :
•

2 до 3 cL/hL вино.

заедно с 6 cL/hL CLARIFIANT S

-

PHOSPHATES MAZURE : 2 cL/hL

-

CLARIFIANT S : 6 cL/hL.

ZI de Mardeuil, route de Cumiиres
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE
Tйl : 03 26 51 96 00 Fax: 03 26 51 02 20
www.institut-њnologique.com

INSTITUT ENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

Избистряне и стабилизиране

8.19.

Препарат на основата на бентонити, PVPP и растителни протеини.
COLORPROTECT V не съдържа глутен (и поради това не попада под разпоредбите на Директива на ЕС 2007/68
за обозначаване на алергените на етикета)
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
COLORPROTECT V представлява смес от бентонит, PVPP и .неалергенни протеини. Използва се
за превантивна обработка на мъст, поддаваща се на окисление и особено на порозовяване.
Прилаган върху вино COLORPROTECT V може значително да повиши устойчивостта на вина,
чувствителни към кислорода и да подобри органолептичните качества (намалявайки
значително горчивината и растителните или билкови нюанси) на вина, прекарали оксидазно
пресичане (чувствително грозде, подложено на силно влияние на кислорода по време на
преработката…)
COLORPROTECT V има преимуществото да не съдържа нито едно от съединенията, включени в
списъка на алергените в съответствие с Директива 2007/68/на ЕС (не съдържа нито казеин, нито
глутен).
При „окислени” вина COLORPROTECT V способства за премахване на пожълтяването.
Препаратът притежава обезцветяваща способност (равна на 70% от силата на чист PVPP при
една и съща доза), както и антипорозовяващо действие.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете COLORPROTECT V в студена вода за получаване на хомогенна суспензия без
бучки.
Оставете суспензията да отпочине 2 до 3 часа, след това разбъркайте отново, преди да го
внесете към целия обем на мъстта или виното, което ще обработвате (за препоръчване с
бъркалка или дозираща помпа).
При мъст, COLORPROTECT V може да бъде използван за предферментативна обработка на
мъстта (в началото на избистрянето) или в началото на ферментацията.
При вината трябва да се избягва прекаленото разбъркване, при което рискувате да окислите
виното. Декантирайте един ден след пълното притаяване на дрождите. Утаяването е доста
бързо.
ДОЗИРОВКА
Ä В мъст : 25 до 80 g/hL
Ä Във вино (бяло или розе) : 20 до 50 g/hL.
Препоръчва се провеждането на предварителни лабораторни тестове.
ПРЕДЛАГАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Ä 1 kg и 25 kg
Да се съхранява на сухо и проветриво място при температура между 5 и 25 °C.
След отваряне.продуктът да се използва бързо.
Веднъж приготвен, препаратът се използва в рамките на 24 часа (температура на съхранение
около 10 °C).

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

ZI de Mardeuil – Route de Cumières
B.P. 25 – 51201 EPERNAY France
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COLORPROTECT V

ИЗБИСТРЯНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ 8.20.

DUOSTAB е уникален.
Препаратът е специално разработен за трудни случаи на тартаратна стабилизация особено по
отношение на двата вида соли: калиев битартарат (ВТК) и калциев тартарат (ТСа)
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
DUOSTAB e технологично помощно средство, съставено от калиев битартарат и калциев
тартарат, като съотношението между тях е оптимизирано за по-добра ефикасност на продукта.
DUOSTAB създава възможност едновременно да бъде постигната стабилност чрез студ на двете
соли на винената киселина : BTK и TCa.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
DUOSTAB се прибавя към виното при температура между 0 и 5°C.
Продуктът се внася само веднъж, при леко разбъркване за по-добър контакт на кристалите с
виното.
В края на обработката охлаждането и разбъркването се спират за да се оставят кристалите да
се утаят и да бъдат отделени от виното.
Особености на процеса: скоростта на кристализация на TCa е по-ниска от тази на BTK. При
използването на тази смес се налага времето за контакт да се удвои в сравнение с времето за
контакт с обикновен ВИНЕН КАМЪК. Освен това, при всяко охлаждане, се прибавят най-малко
100 g/hL DUOSTAB, (но не повече от трикратно охлаждане).

ДОЗИРОВКА
200 до 300 g/hL при бели вина
200 до 400 g/hL при розе или червени вина
Предварителен лабораторен тест може да даде ориентация за необходимата доза.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Чували по 25 kg
Да се съхранява на сухо и проветриво място, без странични миризми, при температура
между 5 и 25°C.
След отваряне на опаковката, продуктът трябва да се използва бързо.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

ZI de Mardeuil – Route de Cumières
B.P. 25 – 51201 EPERNAY France
Tél. 33 (0)3 26 51 96 00 – Fax 33 (0)3 26 51 02 20
www.institut-oenologique.com

version 27-02-12/A

FICHE TECHNIQUE

DUOSTAB

DUOSTAB
Осигуряване на ефикасна стабилност на солите
Вината трябва да бъдат абсолютно стабилизирани по отношение на солите на винената
киселина (BTK или TCa) поради риска от промяна на външния вид, причинена от тяхното
присъствие. Консуматорът може да възприеме тези кристали в чашата като потенциялно
вредни, резултат от „свръх подзаряване” (ненормално съдържание на захар) или риск за
здравето. В пенливите вина тези две соли са най-вероятните причини за проблемите при
ремюажа и дегоржажа.
Промяна в съдържанието на
винена киселина и калций в
мъст в Шампания в годините

През последните 10 години съдържанието на винена
киселина
и
калций
в
мъстта
нараства.
Кристализацията на TCa е страничен феномен,
свързан с реколтата (или с други думи със
съдържанието) особено при някои почви, кото
обяснява по-честата поява на кристали в едни зони
отколкото в други. В последно време се констатира
увеличаване на утайките от тези соли.
Известно
е, че колкото е по-високо съдържанието, толкова
по-висок е рискът от появата на утайка.
Съществуват
малко
тестове,
предсказващи
рисковете от появата на утайка, така че найефективно е да се намали съдържанието на калций.

Source : Vigneron Champenois - Septembre 2011

Стабилизирането на вината срещу ВТК често е по-лесно от това срещу ТСа. Употребата на
DUOSTAB при класическите условия за приложение на студ позволява тази трудност да
бъде преодоляна. Това решение се препоръчва при случаи на повтарящи се проблеми с
утайки от калциев тартарат или когато други технологии – като например използване на
карбоксиметилцелулоза (CMC) – са изчерпали своите възможности.
TH2 g/L

pH

K mg/L

Ca mg/L

Преди студ

4,2

3,18

750

96

Нестабилно вино

BTK
200 g/hL

след 3 дни при -3°C
и преди филтър

2,9

3,12

355

91

Вино стабилно на THK

DUOSTAB
200 g/hL

След 4 дни на -3°C
и преди филтър

2,8

3,10

380

65

Стабилно на THK и Tca

Контрола

O
5000

КРИСТАЛИ ВЪРХУ
ШАМПАНСКА
ТАПА

4000

Калциев тартарат, получен
чрез
филтруване
на
шампанско по време на
дегоржаж.
TCa
се
наблюдава често при вина,
престояли дълго време в
избата.

DE CHAMPAGNE

3000

2000

version 20-02-12/A

FICHE TECHNIQUE

на винената киселина

Ca
Ca

1000
Ca
0
0

5

Кристал върху коркова тапа и
потенциално опасен при
10
15
дегоржажа.
С рентгенови
лъчи
е идентифициран като калциев
тартарат.

keV
20

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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FISHANGEL

8.21.

Бистрител за бели вина и розе, специално разработен за бързо притаяване и придване на блясък на
вината, както и на гъвкавост във вкуса.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
FISHANGEL е препарат на основата на 2 белтъчни бистрителя : рибен клей и желатин от
свински произход.
FISHANGEL притежава не само отлична бистреща и стабилизираща способност, но и подобрява
филтруемостта на вината, к ато значително повишява блясъка и тялото им.
Този бистрител се препоръчва за вина от категорията premium.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтваряне :
Размесете добре препарата в студена вода в тегловно съотношение 1:10 при постоянно
разбъркване (използвайте бъркалка за избягване на образуването на бучки). Оставете да
отпочине ¾ до 1 час.
Разбъркайте отново и внесете в резервоара при постоянно разбъркване.
Приложение :
FISHANGEL се използва при розе или бели вина за препоръчване заедно с танин (или
силикагел).
Внасянето на добавката се извършва ¼ час след разбъркването на виното в съда с FISHANGEL.
Утаяването става по-добре aко CO2 е под 1 g/L и температурата е под 12°C.
След пълното притаяване декантирайте.OSEMPLOI

ДОЗИРОВКА
2 до 4 g/hL.
FISHANGEL се прилага при розе и бели вина в комбинация с TANIN TC или TANIN CRISTALLIN
EXTRA (3 до 8 g/hL) или GELOCOLLE (2,5 до 5 cL/hL).
N B : тези дози имат индикативен характер.
Желателно е да се проведат предварителни лабораторни тестове.
ПРЕДЛАГАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
500 g, 1 kg
Да се съхранява на сухо и проветриво мястобез странични миризми, при температурамежду 5
и 25°C. Оптималната дата за използване на FISHANGEL от оригинилната опаковка е посочена
на етикета..
Веднъж приготвен, разтворът трябва да се използва същия ден, при температура на съхраненеие
около 10°C).

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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БИСТРЕНЕ НА ВИНА

FLAVOCLEAN

8.22.

РАНЕНИЕ

Продукт, обект на регламентиране. Да отговаря на актуалната нормативна уредба.
ВНИМАНИЕ: нормативната уредба прави разлика между употребата на въглен при мъст, вино в процес на
ферментация и вино.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
FLAVOCLEAN e активен въглен от растителен произход, пригоден за обезмирисяване на
мъст и вино, особено активен срещу някои миризми : плесен, зеленчуци (IPMP, ...)
FLAVOCLEAN e инертен активен въглен с висока адсорбираща способност срещу някои
дефекти във вината. Препаратът има сравнително ниска способност.за обезцветяване.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1. Внасяне :
Разтворете продукта във вода в съотношение 1:2 1:3 и внесете суспензията в мъстта или
виното.
Хомогенизирайте посредством пoмпа, след което разбъркайте внимателно отново.
2. Отделяне :
при мъст : Използвайте FLAVOCLEAN в комбинация с INOZYME и отделете 24 часа след
избистряне чрез декантиране или чрез центрофугиране.
при вино : Отделете след 24 часа (макс. 48 ч.) контакт чрез филтруване или бистрене.
ДОЗИРОВКА
За определяне на дозата за обработка се консултирайте с лабораторията или вашия консултант.
Дозата е във функция от проблема, който трябва да бъде коригиран, ето защо са необходими
предварителни тестове.
Например :при l’IPMP, обработката на мъст с 20 g/hL води до намаляване от 65 ng/L на
32 ng/L.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
1 kg
Да се съхранява на сухо и проветриво място, без странични миризми при температура между
5 и 25 °C. Веднъж отворена опаковката продуктът трябва да бъде използван бързо.
version 15-12-10/A
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КОРЕКТОРИ

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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9. Д Р У Г И П Р О Д У К Т И

9.2. NETAROM – борба с редуктивните
тонове без употреба на медни
съединения и аерация
9.4. OTACLEAN – активен въглен за
адсорбиране на Охратоксин А.

9.3. NETAROM EXTRA – бентонит и богати
на мед инактивирани дрожди. Борба с
редуктивните тонове без употреба на
медни съединения и аерация
9.5. CARBION ENO – растителен активен
въглен за обезцветяване на мъст и бели
вина.

9.2.
Намаляване на редуктивните тонове
без употреба на медни съединения!

Все по-често ръководителите на избите избягват да използват меден сулфат.
Безпокойството идва от факта, че клиентите желаят вината да бъдат
максимално натурални (по-малко химия във виното !).
Втората причина е, че понякога във вина третирани с мед или нейни соли се
наблюдава присъствие на метален вкус.
Аерацията е често практикувана техника, тя в повечето случаи е ефикасна
срещу редуктивния вкус но недостатъка е липсата на контрол на внасяния във
виното кислород. Като резултат редукцията се изчиства, но в следващите
месеци съществува риск виното да получи горчивина, стипчивост и окислени
тонове срещу които нищо не може да се направи! Що се отнася да плодовете
нюанси, те често изчезват окончателно.
Примери за съединенията отговорни за различните типове редукции :
Съединения

Описание на
дефекта в аромата

Праг на усещане

Сероводород

Развалени яйца

Приблизително1µg/l

Метантиол

застояло

По-малко от 1µg/l

Метинол

зеле, гнило

Повече от 1 mg/l

Всички тези съединения съдържат група: R-SH
По-голямата част от тези съединения се обръзуват по време на ферментацията
и се получават в резултат на много интензивно бистрене, не използване на
селекционирани дрожди (дивите дрожди продуцират твърде често от тези
съединения), и т.н…
От друга страна, от много години е известно, че някои дрожди притежават
свойството да фиксират лошо миришещи серни производни отговорни за
редуктивността.
И така ние търсихме дрожда, коята има тези свойства и я подготвихме за да
получим инактивирани дрожди готови за употреба.

Инактивираните дрожди (съдържащи дрождени обвивки и мембрани) съдържат серни
производни.
Това са химически групи интегрирани в протеините на дрождите които могат да бъдат
елиминирани елиминирайки последните.
Дрожди богати на серни групи могат до реагират с летливите производни във виното, отговорни
за редуктивността(R-SH).
Ароматите причиняващи редуктивния тон се свързват с NETAROM, и по този начин могат да
бъдат елиминирани в процеса на откаляване.
levure

levure

SH + HSR

S

…

SR

Principe d’élimination de composés de réduction par les levures
NETAROM може да бъде прибавен във всеки един момент от процеса на винификация. Често
той се прибавя в момента на откриване на редуктивния тон : в края на ферментацията, в
момента на купажиране или преди бутилиране.
Във всички случаи, NETAROM се смесва с вода и когато сместта е добре хомогенизирана, се
прибавя във виното в дози от 20 до 30 g/Hl с лек батонаж и избягвайки всяка форма на аерация.
Прави се батонаж един път на ден в продължение на 3 до 5 дни дегустирайки всеки ден, точно
преди батонажа (понякога два дни са достатъчни).

Употреба при Пино Ноар, Контролата е аерирана, Пробата е третирана с 30g/hL NETAROM и е
зъдържана в продължение на пет дни като е правен батонаж един път на ден. Опитите са
направени в съдове от 8Hl
Определяне на летливи сернисъединения :

H2S (µg/l)
MeSH (µg/l)

Контрола

Проба

45
10

3,5
0

Органолептичен анализ (6 дегустатора) :

Нос

Вкус

Контрола

Проба

Редуктивно до слабо
редуктивно

Пълно отсъствие на редуктивност,
плодово до интензивно плодово,
червени плодове

Редуктивно до подчертано
редуктивно, груби танини,
изсушено,балансирано,плодово,
добра киселинност

Мазно до много по-мазно,
загладено, плодово, меко, дълго,
по-закръглени танини

NETAROM е един от първите биологични препарати готови за употреба за отстраняване
на редуктивен тон при производството на бели или при червени вина.
Внасянето на инактивирани дрожди придава на виното повече обем и плътност.
С факта, че не се употребяват продукти, съдържащи Cu отпада рискът от придаване
на метални производни на виното.
Накрая, липсата на аерация позволява да отпадне и рискът от неконтролирано
окисление и да се запазят плодовите аромати на виното.

NETAROM EXTRA

9.3.

Препарат на основата на бентонит и инактивирани дрожди, богат на мед. Селекционираните дрожди проявяват силна
способност да свържат съставките на виното, които предизвикват редуктивни тонове.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
NETAROM EXTRA допълва NETAROM, препарата, позволяващ значителното намаляване на
редуктивните тонове без риск от окисление и загуба на плодовост. NETAROM EXTRA има
преимуществото да бъде активен при вина с изявен редуктивен тон и при които NETAROM не
е бил достатъчно ефективен.
Полизахаридите, участващи в състава на препарата придават обем и закръгленост на
вкуса..
NETAROM EXTRA има лечебен характер и се прилага, когато дефектът е констатиран (например
- в края на алкохолната или малолактичната ферментация). Препоръчва се при белите вина
да се ползват по-ниски дози, а при розе и червени – по-високи.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете необходимото количество NETAROM EXTRA в студена вода в съотношение 1:4 или
1:5. Разбърква се енергично, за избягване на образуването на бучки и намаляване на
ефикасността на обработката. Така подготвеният препарат се прибавя към целия обем вино
при леко разбъркване, за избягване на окисление.
Препоръчва се виното да се дегустира веднъж на ден, за преценяване на момента за спиране на
обработката или нейното продължаване. Ако обработката не е достатъчна се прави
няколкоминутно разбъркване и се дегустира на следващия ден.
Положителен резултат се получава след 1 ден обработка и по-рядко – след 5 дни.
Виното се преточва след края на обработката, след добро притаяване на утайката. По време на
обработката не се прилага корекция на SO2.
ДОЗИРОВКА
Прилаганите дози обикновено са от 5 до 30 g/hL.
Препоръчва се оптималната доза за обработка да се установява при лабораторен опит в
бутилка. Съвместната обработка с
NETAROM EXTRA и NETAROM показват отлични
резултати.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Пакети по 1 kg
Да се съхранява на сухо и проветриво място, без странични миризми, при температура от 5 до 25
°C.
Веднъж отворен, продуктът трябва да сте използва бързо.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs
de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

ZI de Mardeuil – Route de Cumières
B.P. 25 – 51201 EPERNAY France
Tél. 33 (0)3 26 51 96 00 – Fax 33 (0)3 26 51 02 20
www.institut-oenologique.com

version 22-04-10/A

FICHE TECHNIQUE

КОРЕКТОР

9.4.
Активен въглен за винарството
срещу Охратоксин А

Охратоксин А ( или ОТА) е един от онези микотоксини, които са признати за
изключително вредни за човешкото здраве (с тератогенно и канцерогенно
действие върху бъбреците и черния дроб при животните). Техническите
служби на
Европейската комисия проявяват голям интерес
спрямо
присъствието на тази молекула в продуктите, произведени от грозде, в които
нейното съдържание понякога е значително (повече от 10 μg/l в готовото
вино).
През януари 2005 г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ фиксира максималното
съдържание за вината в търговската мрежа до 2 μg/l (регламент ЕС
№123/2005), но в някои страни като КАНАДА отказват вноса на вина в които
съдържанието на ОТА е повече от 1μg/l.
За съжаление, присъствието на ОТА в гроздовия сок е доста често явление.
Едно проучване от 1999 г. от DGCCRF сочи, че при анализирани 54 проби в10

Произходът на ОТА вече е известен : отговорни за това са Aspergillus
ochraceus и carbonarius, които синтезират ОТА в гроздето. Както при по
голямата част криптогамни болести по лозята всички биологични и
климатични атаки способстват за развитието на Aspergillus:
- при наранявания от птици, насекоми
-

от одиум
от червеи по гроздето
при напукване,
поради
дъждове
или
след
засушавания...

силни
дълги

ОТА се развива успоредно със зреенето
/увеличаването на тези рани/
A. carbonarius photo FAO 2007

За лозята най-добрата обработка си остава използуването на
фитосанитарни продукти и след това се прави подбор на засегната
реколта.
И въпреки всички усилия на лозарите не са редки случаите съдържанието на
ОТА в гроздовия сок и вината да надвишава законовите норми.

OTACLEAN e въглен, селекциониран заради своите отлични способности да
адсорбира Охратоксин A. Той действа без да оголва виното, както правят
повечето въглени. Намаляват се също и етерните нотки, обикновено свързани с
третирането с въглен.
5

Пример за третиране на мъст :

M
Mooûûttin
initiita
iall

4..5
4
3..5
OTTA
A((µµgg//
O

Moût initial
Formul. conc. A
Formul. conc. B
OTACLEAN
OTACLEAN + Vitistart

OTA (µg/l)
4,80
1,95
1,15
0,90
0,81

3
2..5
2

Formul. Conc.
Formul. Conc.
A
A

1..5

Formul.
Formul. Conc.
Conc. BB

1

OTACLEAN
OTACLEAN

OTACLEAN
OTACLEAN ++
VITISTART
VITISTART

0..5
0

Пример за третиране на вино в края на алкохолната ферментация :
Постигнатите резултати при третиране с OTACLEAN са изключителни, дори
когато първоначалните стойности на ОТА са завишени.
12
10

Initial
Initial
OTACLEAN
OTACLEAN

OTTA
A((µµgg//l)l)
O

8
6
4

Vin rouge initial
Formul. conc. A à 20 g/Hl
Formul. conc. A à 40 g/Hl
OTACLEAN à 20 g/Hl
OTACLEAN à 40 g/Hl

OTA (µg/l)
3,90
1,40
0,75
1,35
0,58

Vin rouge initial
Formul. conc. B à 20 g/Hl
Formul. conc. C à 20 g/Hl
OTACLEAN à 20 g/Hl

OTA (µg/l)
9,81
2,98
5,73
1,58

Vin blanc initial
Formul. conc. A à 20 g/Hl
Formul. conc. A à 40 g/Hl
OTACLEAN à 20 g/Hl

OTA (µg/l)
7,90
2,29
1,80
1,26

2
0
M
Mooûûtt

VVin
inrroouuggee11

VVin
inrroouuggee22

VVin
inbbla
lanncc

Как се отразява третирането върху цвета на виното ?
Освен ефективността си по отношение на OTA, OTACLEAN има предимството
че обезцветява много слабо. Таблицата по-долу, показва загубата на цветния
интензитет (в %), дължаща се на употребата на различни въглени, предлагани
на пазара.
въглен g/Hl
10
20
40

OTACLEAN
10,7
18,1
32,2

въглен A
16,1
27,9
43,8

въглен B
14,7
25,4
39,8

OTACLEAN е ефикасно средство в борбата с OTA
OTACLEAN
lutte
efficacement
без да
намалява
интензитета
наcontre
цвета l’OTA
на виното
sans dénaturer la couleur du vin

ДРУГИ

9.5.
Date 13.12.2005

CARBION ENO
Отговаря на Международния винарски кодекс.
Максимално разрешена доза:
• 100 g/hL.
Продукт в процес на одобрение. Направете
справка с актуалната законова уредба във
вашия район.

УПОТРЕБА
1) Внасяне :
• CARBION ENO :
Смесете продукта директно с мъст или вино.
Хомогенизирайте посредством помпа.

Приложение във винарството:
CARBION ENO е активен растителен въглен,
използван за обезцветяване на мъст и бели
вина.
CARBION ENO е инертен активен въглен с
висока абсорбираща способност.
Значителната
му
вътрешна
контактна
2
повърхност (около 1400 m /g) го прави
способен да отстранява оцветяване от мъст и
вина.
CARBION ENO е специално разработен за
получаване на вина с безупречен букет.
Препоръчва се мъстта да бъде обработена
възможно най-бързо след нейното получаване,
заедно с пектолитични ензими (INOZYME или
INOZYME TERROIR).

2) Елиминиране::
При мъст използвайте CARBION ENO в
комбинация с INOZYME TERROIR и го
отстранете след 24 часа посредством
притаяване или центрофугиране.
При вино отстранете препарата след 48
часа
посредством
филтриране
или
декантиране.

ДОЗИ
Определете дозировката чрез лабораторни
тестове.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
- Чували по 12.500 kg bags
Да се съхранява на сухо и добре проветриво
място, без странични миризми, при температура
до 25° C.
Оптималната дата за използване на CARBION
ENO в оригиналната опаковка е посочена на
етикета.

he information contained in this sheet is that which is at our disposal considering our current state of knowledge. In no way does it exempt users from taking their
own precautions and carrying out their own tests. All current regulations must be scrupulously observed..
ZI de Mardeuil, route de Cumières
BP 25 – 51201 EPERNAY Cedex -FRANCE

10.ТАБЛИЦА СУРОВИНИ
10.2. ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА
10.3. МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
10.4. ВИНЕНА КИСЕЛИНА

Забележка:

Тези суровини са от т.н. „Големи продукти”, за това те
се доставят по заявка и твърда поръчка.

СУРОВИНИ – 10.2.

ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА
Отговаря на Международния винарски кодекс.
Максимално допустимо количество:
Общото количество ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА във виното не трябва да надхвърля 1 г/л.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
Монохидратираната ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА се използва за подкисляване на вината и
предотвратяване на желязно пресичане.
ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА образува комплекси със желязото. Добавена към вино,
съдържащо няколко милиграма на литър желязо, тя ще образува с него разтворим
комплекс.
ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА има силно кисел аромат и може да бъде използвана само за
леки корекции на киселинността на виното. Препоръчва се да се използва преди
бутилиране или преточване, когато вече е твърде късно за подкисляване с ВИНЕНА
КИСЕЛИНА, поради риска от поява на утайки в бутилките. Да се прибавя само в малки
количества.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете необходимото количество ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА в малко вино. Добавете
го директно към виното и го разбъркайте за равномерно размесване.
ДОЗИРОВКА
Концентрацията се определя лабораторно и зависи от съдържанието на киселини във
виното, от рН и съдържанието на желязо.
ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Пакети по 0.5, 1, 5 и 25 кг.
Да се съхранява на сухо място без странични миризми при температура под 25 оС.
Оптималната дата за използване на ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА в оригиналната опаковка
е отбелязана на етикета.
ЛИМОНЕНАТА КИСЕЛИНА да не се съхранява под формата на разтвор.
Цени по договаряне

СУРОВИНИ – 10.3.

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
Разтвор на млечна киселина с концентрация 80%
Ограничено приложение и деклариране на подкисляването.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИНАРСТВОТО
МЛЕЧНАТА КИСЕЛИНА е с натурален произход, получена чрез млечнокисела
ферментация на захари. Използва се подкисляване на мъст, получена от презряло
грозде и вина с недостатъчна киселинност.
Добавянето на МЛЕЧНАТА КИСЕЛИНА може да стане преди или след ябълчномлечнокиселата ферментация. В последния случай тя повишава концентрацията на
млечна киселина, образувана от млечнокиселите бактерии

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Разтворете необходимото количество МЛЕЧНА КИСЕЛИНА в мъст или вино в
сйоатношение 1:10 преди да го внесете към целия обем, подлежащ на обработка.
ДОЗИРОВКА
Дозата се определя лабораторно и зависи от съдържанието на киселини във виното, от
рН и дегустационната преценка.
При бели вина и розе – 3 до 15 г/хл: за придаване на свежест и финес;
При червени вина – 10 до 20 г/хл: за придаване на нсвежест във финала.
Заглажда евентуалната горчивина.
ОПАКОВКА
Туби по 25 кг, бидони по 225 кг, контейнери 1 200 кг.
___________________________________________________________________
Производител PURAC
Цени – по договаряне.

СУРОВИНИ – 10.4.

ВИНЕНА КИСЕЛИНА
Отговаря на Международния винарски кодекс.
Максимално разрешена доза и деклариране на подкисляване:
В зависимост от регионалното законодателство (Напр. в Шампания – 150 г/хл).

ОПИСАНИЕ
ВИНЕНАТА КИСЕЛИНА, която е естествена съставка на мъстта и виното се използва
при следните случаи:
повишаване на киселинното съдържание на мъст, получена от презряло грозде с
недостатъчна киселинност;
повишаване на общата киселинност на вина след протичането на ЯМКФ и
повишаване на техния потенциял за съзряване;
коригиране на общата киселинност на вината преди тартаратното
стабилизиране със студ (утаяването на калиевия битартарат води до загуба на
киселинност).

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Преди употреба разтворете необходимото количество ВИНЕНА КИСЕЛИНА в мъст или
вино в тегловно съотношение 1:10. Разбъркайте за да се разтвори добре

ДОЗИРОВКА
Концентрацията се определя лабораторно и зависи от киселинността и рН на мъстта
или виното.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Пакети по 0.5, 1, 5 и 25 кг.
Препоръчителният срок за използване на ВИНЕНАТА КИСЕЛИНА в оригиналната
опаковка е отбелязана на етикета.
Да се съхранява на сухо място, без странични миризми при температура под 25 оС.
Цени по договаряне

11. Продукти за производство на шампанско
Изработване на базисно вино (списъка не е изчерпателен, консултирайте се с нас)

Ензимно третиране
• INOZYME & INOZYME TERROIR - ензимна подготовка за избистряне и филтриране на мъстта. Inozyme
terroir е концентрирана подготовка за използване при избистрянето и филтрирането на мъстта при трудни
условия. (Виж раздел 3.10.)

• LEVULYSE - ензимна подготовка при β-глюконазна активност за оптимизиране на стареенето върху
утайките. (Виж поз. 3.11.)

Дрожди
• IOC 18-2007 (Виж 4.5.)
• IOC B 2000 (Виж 4.2.)

За алкохолна ферментация на базисните
вина предназначени за

}

• IOC B 3000 (Виж 4.3.)
избистрянето на пенливи вина
• IOC FRESH ROSÉ
(Виж 4.6.)
• IOC RÉVÉLATION THIOLS

(Виж 4.4.)

Защита / Захранване на дрождите
•

BIOPROTECT - защитник на дрождите богати на специфични стероли и фактори на оцеляване (Виж 5.4.)

VITISTART / ACTIVIT - хранителни комплекси, осигуряващи редовното
развитие на дрождите в случай на дефицит на мъстта (Виж 5.5. и 5.10.)
•

Бактерии
•

INOBACTER - бактерии за малолактична ферментация, специално адаптирани при слабо рН.

Изисква реализацията на стартер преди употреба.

Коректори
• CARBION GRANULÉS - активен въглен коректор за цвета (Виж 9.4.)
• NETAROM & NETAROM EXTRA - подготовка на неактивни дрожди, (Виж 9.1. и 9.2.)
коректори по подразбиране с намален вкус. NETAROM EXTRA се използва в случаите на силни редукции.

Избистряне / Стабилизация
• POLYOXYL - комплекс на Натриев бентонит и PVPP (Виж 8.14.)
Колаш
•CRISTALLINE - рибен комплекс предназначен за избистряне и стабилизация на белите и розета вина( виж 8.6.)
• INOCOLLE - разтвор на хранителен желатин предназначен за стабилизирането и избистрянето на белите и
розета вина.

• FISHANGEL - смес от рибен желатин и харнителен желатин допринасяща за бързото утаяване и висок гланц
на вината. (Виж 8.21.)

Танини
• INOTAN B - комплекс на базата на танини и меден сулфат за стареенето на виното (Виж 7.2.)

Винена стабилизация
• CRÈME DE TARTRE - пречистен калиев битартарат за винената стабилизация
• DUOSTAB - комплекс от калиев битартарат и калциев тартарат за стабилизация на двете винени соли
(Виж 8.20.)

Специални дрожди за пенливи вина
• IOC 18-2007 - Световен референт за вина по традиционен метод (Виж 4.5.)
• IOC DIVINE - Дрожди за бърза автолиза за традиционния метод
• IOC FIZZ - Специални дрожди за метода на затворения резервоар
• IOC FIZZ + -Ароматни дрожди подчертаващи плодовите нотки за метода на затворения резервоар.
• LALLFERM BIO - дрожди за пенливи вина изготвени по метода на биологичното производство

Специализирани продукти за вторична ферментация

Оптимизация на вторичната ферментация
• HYDRA PC - Защитава рехидратацията на дрождите, природно богати на магнезии
• EXTRA PM - ферментационен активатор, гарантиращ оптимална активация на дрождите по време на
вторичната ферментация, особено при метода на Charmat

• PHOSPHATES TITRÉS - азотна добавка за оптимизация на ферментацията (Виж поз. 5.9.)
• GLUTAROM - ферментационен активатор на базата на клетъчните стени природно богати на глутанол, с
висока анти-оксидантна мощ за запазване на ароматите и свежестта на белите вина. (Виж поз. 5.6.)

Помощни материали за ремюаж
• INOCLAIR 2 - комплекс на базата на бентонити и алгинат
• CLARIFIANT S - подготовка на базата на натриеви бентонити
• CLARIFIANT XL - цялостна подготовка на базата на силикати и натриеви бентонити
• CLARIFANT BK - подготовка на базата на хидратирани алуминиеви силикати
• PHOSPHATES MAZURE - подготовка на базата на алуминиеви силикати и DAP, да се използва
комбинирано с Clarifiants (Виж поз. 8.18.)

Танини
• SOLUTION ST - комплексен разтвор от танини и меден сулфат
• TANIN CRISTALLIN - танин с мощно анти-оксидантно свойство (Виж 7.5.)
Винена стабилизация
• INOSTAB – Карбоксиметилцелулози (KМС) за винена стабилизация

Добавки за ликьори
• SUCRAISIN MCR LIQUEUR - ректифициранa концентрирана мъст
• SUCRAISIN MCR BIO - ректифицирана концентрирана мъст за пенливите вина създадена по метода на
биологичната продукция

Подготовка на експедиционен ликьор

Танини
• TANIN CAS - Дъбов танин. Благоприятства консервацията и подобрява общото равновесие на вината
(Виж 7.4.)

• VOLUTAN - Танин от гроздови ципи и семки. За пенливите розета, подчертава плодовите нотки.
(Виж 7.9.)

Коректори
• SOLUTION 700 - Разтвор от меден сулфат, лимонена киселина и SO2 за намаляване на редуктивните тонове
• ACIDE CITRIQUE - корекция на киселинността и превенция на метални потъмнявания (Виж 10.1.)
Серни продукти
• SULFITAMINE C - разтвор от SO2 и аскорбинова
киселина. Позволява избягването на преждевременното
стареене на вината.

• SULFI-DÉGORGEMENT - Разтвор на базата на калиев хидроген.
Позволява преборването с оксидацията и избягването на преждевременното
стареене на вината.

• CASSIT - Серен продукт използван при дозирането на пeнливите вина,
показващ признаците на чуствителна промяна и/или лек железен превес.

Бистрене – Стабилизация
• GOMME ARABIQUE SD - Гума арабика 250 г/л
сулфитирана и филтрирана. Използва се за превантивно
третиране на утайките и железните и медни остатъци в
пенливите розета.

Ликьор
• SUCRAISIN MCR LIQUEUR - ректифицирана концентрирана мъст
• SUCRAISIN MCR BIO - ректифицирана концентрирана
мъст за пенливи вина, изработени по начин на биологичното
производство.

Забележка: За продуктите, които не са включени в настоящия
каталог, също разполагаме с технически спецификации, които при
поискване, можем да Ви ги предоставим допълнително

12. МАТЕРИАЛИ ЗА БИО ВИНИФИКАЦИЯ
До този момент специфичната европейска регламентация по
отношение на Био винопроизводството включваше само производството на
биологично грозде , но не и самата винификация.
Поради тази причина не се говореше за „биологично вино”, а само за
„вино произведено от биологично земеделие”. В действителност само това
беше обхванато в регламенти 834/2007 и 889/2008 на Европейския съюз.
След дългогодишни изследвания и Европейската комисия одобри на
08.02.2012 г. общи правила за винификация и винопроизводаство за всички
страни членоки на Европейския съюз. Този регламент – 203/2012 г., беше
публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз на 08.03.2012г.
Тези нови правила се прилагат от 01.08.2012г. Този текст ще се
прилага и ще бъде задължителен за всички винопроизводители –
сертифицирани за „Био” или не.
За да се получи европейски Био етикет от тази дата нататък, следва
да се потвърждава не само гроздето като Био, но също така и прилаганите
практики на винификация/винопроизводство, като ще се прилагат по
съответни протоколи.
В този кратък каталог ще намерите продукти отговарящи на тази
европейска регламентация.
Той е изготвен съгласно регламент 203/2012 г. на европейската
комисия от 08.03.2012г. и видоизменят предишните регламенти 889/2008 и
834/2007 на Съвета на ЕСпо отношение на Био вината.
На Вас се пада отговорността да се осведомите в регистъра на
страната Ви в съответствие с Вашата енологична практика с цитираните в
този документ продукти. Този каталог може да Ви бъде пътеводител и
интерпретатор в съответствие с настоящата регламентация. ЕИШ не може да
носи отговорност за възможните грешки и оценки, както и загуби при
употреба на продуктите в този списък, без съответно сверяване.
Продуктите отбелязани с * трябва да произхождат от биологична
суровина, ако са на разположение.

I. Оптимизация на ферментацията
Протектори за дрожди: Фактори за жизненост
BIOPROTECT * (виж 5.4.)
Носители и детоксикатори
BIOCLEAN * ( виж 5.3.)
CELLCLEAN * (виж 5.5.)
Хранене: Фактори за разтеж
Амониеви соли
PHOSPHATE DIAMMONIQUE (виж 5.7.)
PHOSPHATES TITRÉS (виж 5.9.)
Хранителни комплекси
ACTIVIT * (виж 5.2.)
Хранителни комплекси – 100 % органични
NUTRIBIO *
Специфични хранителни коплекси за пенливи вина
HYDRA PC *
EXTRA PM *
Активатори на малолактична ферментация
NUTRIFLORE *
Биопротукти от дрожди за елеваж
GLUTAROM * (виж 5.6.)
SPHERE *(виж 5.11.)

II. Дрожди
Дрожди за червени вина
IOC PRIMROUGE – R 9001 ( виж 4.12.)
IOC R 9002 (виж 4.13.)
IOC R 9008 ( виж 4.15.)
IOC REVELATION TERROIR (виж 4.17.)
IOC RP15
Дрожди за бели вина и розета
IOC 18-2007 ( виж 4.5.)
LEVEL2 TD
IOC REVELATION THIOLS ( виж 4.4.)
IOC B 2000 (виж 4.17.)
IOC B 3000 ( виж 4.3.)
IOC FRESH ROSÉ ( виж 4.6.)
IOC EXPRESSION (виж 4.7.)
Дрожди за пенливи вина)
IOC 18-2007 (виж 4.5.)
IOC DIVINE *
IOC FIZZ
IOC FIZZ+ *
Дрожди за бели и червени вина и розета
LALLFERM BIO……….
BIODIVATM
IOC HARMONIE (виж 4.9.)
IOC 11-1002 K
IOC 11-1002 (виж 4.11.)

III. Ензимни препарати
Ензими за избистряне
INOZYME ( виж 3.8.)
INOZYME LIQUIDE (виж 3.8.)
INOZYME TERROIR(виж 3.10.)
INOZYME CLEAR (виж 3.9.)
FLOTAZYME
Ензими за екстракция на цвят и мацерация
EXTRAZYME(виж 3.3.)
EXTRAZYME LIQUIDE (виж 3.3.)
EXTRAZYME TERROIR (виж 3.6.)
EXTRAZYME MPF
Ензими за екстракция на аромати
EXTRAZYME BLANC (виж 3.4.)
EXTRAZYME FRUIT (виж 3.5.)
EXAROME (виж 3.2.)
Специални ензими
FLUDASE (виж 3.7.)
LEVULYSE (виж 3.11.)

IV. Малолактични бактерии
INOBACTER
MAXIFLORE ELITE
INOFLORE(виж 6.1.)
EXTRAFLORE

V. Винификация и бистрене
Бентонити
BENTOSTAB (виж 8.4.)
INOBENT(виж 8.9.)
BENTONITE L 100
GELPUS
Продукти на базата на растителни протеини за утаяване
INOFINE V
Добавки за ремюаж
CLARIFIANT S

VI. Бистрители
Бистрители на база риби клей и ихтиол
CRISTALLINE * (виж 8.6.)
CRISTALLINE PLUS * (виж 8.6.)
CRISTALLINE SUPRA *
Бистрители на база желатин
CLARGEL *
COLFINE *
COLLE PERLE *
Други
GELOCOLLE *
FISHANGEL *(виж 8.21.)

VII. Стабилизация
Гуми арабика
FLASHGUM * ( виж 8.7.)
FLASHGUM R *(виж 8.8.)
GOMME ARABIQUE 300 *
INOGUM 200 * (виж 8.11.)
INOGUM 300 *( виж 8.12.)
STABIGUM *
GOMME ARABIQUE SD *
Тартаратна стабилизация
ACIDE MÉTATARTRIQUE

VII. Коректори
Органолептични коректори
Активни въглени
INOBENT N10 (виж 8.10.)
OTACLEAN(виж 9.3.)
FLAVOCLEAN виж 8.22.)
CARBION
CARBION ENO(виж 9.4.)
Против редуктивни тонове
NETAROM *(виж 9.1.
NETAROM EXTRA *(виж 9.2.
SOLUTION 700
REDOXYL

Киселинни коректори
ACIDE TARTRIQUE (виж 10.3.)
ACIDE LACTIQUE OENO (виж 10.2.)
ACIDECITRIQUE (виж 10.1.)

IX. Продукти за сулфитиране
BISULFITE DE POTASSIUM À 150 g/L
METABISULFITE DE POTASSIUM
INODOSE GRANULES
INODOSE 2 / INODOSE 5 (виж 2.1. и 2.2.)
SULFI-TAGE K 60
SULFI-BONDE
SULFI-DEGORGEMENT
SULFI-PHOSPHATE
CASSIT
SULFITANIN

X. Танини

Танини за червени вина при винификация
VOLUTAN (100 % RAISIN) * (виж 7.9.)
TANIN SR TERROIR (100 % PROANTHOCYANIDIQUE) * (виж 7.6.)
TANIN SR (100 % PROANTHOCYANIDIQUE) * (виж 7.7.)
Танини за червени вина при съхранение
VOLUTAN (100 % RAISIN : PELLICULE ET PÉPIN) *
TANIFASE ELEVAGE (CHÊNE) * (виж 7.3.)
TANIN SR TERROIR (100% PROANTHOCYANIDIQUES) * (виж 7.6.)

Танини за бели вина при винификация
TANIFASE CRISTALLIN (TARA) *
Танини за бели вина при бистрене
TANIN TC (TANIN ELLAGIQUE EXTRAIT DU CHÂTAIGNIER) * (виж 7.8.)
Танини за бели вина при съхранение
EXGRAPE PEL (100 % RAISIN : PELLICULE ET PÉPIN) * (виж 7.10.)
TANIFASE ELEVAGE (CHÊNE) * (виж 7.3.)
Танини за пенливи вина при винификация
TANIN CRISTALLIN (TARA) * (виж 7.5.)
Танини за пенливи вина при малолактична ферментация
INOTAN B (QUEBRACHO) * (виж 7.2.)
Танини за пенливи вина при бистрене
SOLUTION TC (TANIN ELLAGIQUE EXTRAIT DU CHÂTAIGNIER) *
Танини за пенливи вина при TIRAGE
SOLUTION ST (TARA) *
TANIN CRISTALLIN (TARA) * (виж 7.5.)
Танини за пенливи вина при DEGORGEMENT
SOLUTION CAS (CHENE)
Забележка: За продуктите, които не са включени в настоящия каталог, също
разполагаме с технически спецификации, които при поискване, можем да Ви ги
предоставим допълнително

