
БАКТЕРИИ 6.1.
ИНОБАКТЕР

Date 09.04.2002

Приложение във винарството : Дози :

Добавянето на селекционирани бактерии позволява
стартирането на малолактичната ферментация на белите
вина и розетата след края на алкохолната ферментация

- 0,5 гр/хл вино или 2,5 гр/хл реактивационна
среда.

Характеристики :

Начин на влагане :

•
Подготовката на бактериите протича на три етапа:

Жизнеспособни бактерии >  1.109 U.F.C/гр

ви
1 етап Щам Oenococcus oeni селекциониран от междупрофесио-

налния комитет по виното в Шампан.

Тези микроорганизми не са генномодифицирани.

Всяка партида е стриктно контролирана от МКВШ.

- реактивация на бактериите с вино или с несулфитирана
мъст разредени на половина. Температурата на реактивация
трябва да се поддържа между 22 и 25°C.

- средната продължителност е 7 дни ; обема на
реактивационната среда представлява 0,2 % от обема на
виното за посявка.
NB : ако използваната мъст е сулфитирана
продължителността на реактивация трябва да бъде много
по-дълга.

ри
2 етап :

Опаковка и съхранение :

Пакети от :

• 12,5 - 25 - 50 - 250 - 500 за посяване на :
25 - 50 - 100 - 500 - 1000 хл вино.

- Подготовка на една част от съда с вино (pH > 3,15).
Температурата трябва да се поддържа между 18/20°C.
- представлява 5% от обема на виното за засяване.

ти
3 етап :
- Малолактична ферментация на целия обем вино.

(Към фиша е приложена схема за подготовка на 100 хл вино)

Успеха на бактериалната посявка зависи от
характеристиките на виното. Условия за добро протичане
на малолактичната ферментация:
- pH
- SO2 общ
- Алкохолl

> 2,9
< 50 mg/L
< 13,5 - 14 об%

Препоръчителната температура за ферментация е  18/20°C.

Бактериите са лиофилизирани и опаковани в пакети от
алуминиево фолио, което ги предпазва от кислород и
влага.

Препарата запазва качествата си повече от две години,
ако се съхранява при отрицателни температури.

Отворен пакет трябвя да се използва незабавно защото
праха е хидроскопичен и бактериите много бързо губят
активността си.

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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РEЗЮМЕ

РЕАКТИВАЦИЯ

РЕАКТИВАЦИЯ В МЪСТ
10 л вода + 10 л мъст
2 гр активни сухи дрожди
50 гр бактерии

SO2 общ=
20-25°C

0 мг/л ; pH 3,2 - 3,3 ;

РЕАКТИВАЦИЯ ВЪВ ВИНО
10 л вода + 10 л вино

50 гр бактерии

SO2 общ
25°C

При ябълчна киселина<1 гр/л

5 хл/вино

2 общl

Когато малолактичната
ферментация е 2/3 приключила

100 хл вино

18/20°C

<40 мг/л ; pH 3,2 - 3,3 ;

pH 3,2 ; 18/20°C ;SO <40 mg/l

СЛЕДВАЩ ЕТАП

ЗАКВАСКА

СЛЕД 7 ДНИ

5 хл вино

Ph 3,1-3,2 ; 18/20°C ; SO2 общ <40мг/л

Когато малолактичната
ферментация е 2/3 приключила

100 хл вино

18/20°C

СЛЕДВАЩ ЕТАП

ФЕРМЕНТАЦИЯ

НА ЦЯЛОТО

КОЛИЧЕСТВО
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