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DEPECTIL ΑR  
Σύνθεση πηκτινολυτικών και άλλων ενζύµων 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Χάρη στην ειδική ενζυµική του σύνθεση, το DEPECTIL AR επιτρέπει τη βελτίωση του 

οίνου :  

- διευκολύνοντας τη διαύγαση του γλεύκους, 

- διευκολύνοντας το φιλτράρισµα,  

- αυξάνοντας το ποικιλιακό άρωµα µε την απελευθέρωση αρωµατικών τερπενολών, που 

προέρχονται από τις πρόδροµες αρωµατικές ενώσεις (τερπενικοί γλυκοζίτες). 

 

Οι πιο πολλές ποικιλίες, αρωµατικές ή µη, περιέχουν ένα µεγάλο µέρος των αρωµατικών 

συστατικών τους υπό τη µορφή γλυκοζιτών, τα οποία είναι περισσότερα από τα ελεύθερα. 

Αναλύσεις των γλυκοζιτών έδειξαν ότι τα ποσοστά ποικίλουν από ποικιλία σε ποικιλία. Το 

DEPECTIL AR µε την ειδική του σύνθεση, επιτρέπει την απελευθέρωση των αρωµατικών 

συστατικών από τις πρόδροµες ενώσεις τους.  

 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 

 

• Συνιστώµενη δοσολογία : 50 - 100gr/tn 

• Μέγιστη δοσολογία  : 100 gr/tn 

 

Η µέγιστη δοσολογία εφαρµόζεται στους γλυκείς οίνους. Αφήστε να δράσουν 2 µε 3 

εβδοµάδες. Η χρήση του DEPECTIL AR στις ερυθρές ποικιλίες είναι ακόµη στο στάδιο της 

έρευνας.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

∆ιαλύστε το DEPECTIL AR σε οίνο ή νερό σε αναλογία 50 gr/L Αναµίξτε µε τον προς 

κατεργασία όγκο προς το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης εξασφαλίζοντας καλή οµογενοποίηση. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ +4
o
C και +8

o
C µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης. Ανοικτή συσκευασία τοποθετείται στο ψυγείο και πρέπει να χρησιµοποιείται 

άµεσα. 

 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Να µην χρησιµοποιείτε το µπεντονίτη ταυτόχρονα µε τα ένζυµα διότι αυτά απορροφώνται από το 

µπεντονίτη. Χρησιµοποιείστε το µπεντονίτη περίπου 1 ώρα µετά τα ένζυµα. 

 

 

 
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.  

• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. 

• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας. 


