
БАКТЕРИИ 6.3.
MAXIFLORE

Млечнокисели бактерии с кратка фаза на рехидратация.

Приложение нън винопроизодството :

Внасянето на млечнокисели бактерии позволява
старта на малолактичната ферментация п ри 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
.

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.
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3. Контролирайте разграждането  на ябълчна
киселина

4. Внесете поручените 200  L в 1000  hL вино.
Поддържайте температурата между 17 и 25 °C.

5. Проверявайте разграждането на ябълчната киселина на
всеки 2 до 4 jours.

Опаковка и съхранение :

Съществуват опаковки за засяване на 100, 500 и 1000

hL.

MAXIFLORE трябва 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 хидроскопичен 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 темпера-
тура 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.
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