
 

ЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ 

Date 26/06/2003  

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

Приложения във винарството :  
 

ЕКСТРАЗИМ е пектолитичен ензимен препарат, 
селекциониран заради неговата способност да улеснява 
екстракцията на фенолните съединения по време на 
мацерация с ципите. 
 

Широкият спектър на активност на ЕКТРАЗИМ 
определя и неговото приложение по време на пресува-
нето на бяло грозде.     
 

ЕКСТРАЗИМ       участва активно в процесите на 
избистряне на вината получени от самоток или пресови 
фракции, по време на бистренето и филтруването.  
 
•  Бяла винификация  :  използван по време на 
пресуването или мацерацията,   ЕКСТРАЗИМ   
подобрява екстракциата на ароматните съединения.  
 
•  Червена винификация  :  Използван по време на 
мацерацията ЕКСТРАЗИМ      улеснява бързата 
екстракция на антоцианите затворени в ципата. 
 

Опитът показва че   ЕКСТРАЗИМ подобрява 
значително прътността на цвета , а също и органолеп-
тичните 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.  
  

    Дози :  
 

•    3 до5 g за 100 кг грозде.  
 
Дозите и времето за контакт варират в зависимост от 
типа винификация.  
 

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

 

    Характеристики :  
 

ЕКСТРАЗИМ  се предлага под формата на много 
добре разтворими микрогранули.  
 

В идеалния случай, температурата по време на 
употребата на ЕКСТРАЗИМ 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 

да се дублират посочените дози.  
 
 

 
   Опаковка и съхранение :  

В кутии от 100 гр, 250 гр 

Внимание при употреба :  
 
Не използвайте ЕКСТРАЗИМ при недобре узряла или 
повредена реколта.  

Отворено кутия трябва да бъде използвана в 
рамките на три дни и да се съхранява на сухо място. 
 

Оптималната дата за употреба на 
ЕКСТРАЗИМ в неговата оригинална опаковка е 
обозначена върху етикета.  

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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