DEPECTIL ELEVAGE
ΕΝΖΥΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩ∆Η ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ
ΠΟΥ ΩΡΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕ ΛΑΣΠΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύµωσης και στη συνέχεια της ωρίµασης των οίνων µε τις
λάσπες, τα κύτταρα των ζυµών ελευθερώνουν πρώτα στο γλεύκος και κατόπιν στον οίνο συστατικά
των κυτταρικών τους τοιχωµάτων. Πρόκειται κυρίως για πολυσακχαρίτες της β-D-γλυκόζης και
µαννοπρωτεΐνες. Οι πολυσακχαρίτες έχουν την ιδιότητα να σχηµατίζουν προστατευτικά κολλοειδή
κατά την διάρκεια της διήθησης ενώ οι µαννοπρωτεΐνες φαίνεται να επιδρούν θετικά κυρίως στη
σταθερότητα της διαύγειας των οίνων (1).
Στην περίπτωση των σταφυλιών που έχουν προσβληθεί από τον µύκητα Botrytis cinerea,
απελευθερώνεται στον οίνο επιπλέον ποσότητα πολυσακχαριτών (2).
Το DEPECTIL ELEVAGE είναι ένα προϊόν ενζυµικής µορφής µε β-γλυκοζιδιτική δράση το
οποίο υδρολύει τους πολυσακχαρίτες που δρουν παρεµποδιστικά και παράλληλα απελευθερώνει τις
µαννοπρωτεΐνες των ζυµοµυκήτων. Οι οίνοι στους οποίους έχει προστεθεί το προϊόν αυτό
διηθούνται πιο εύκολα ενώ παρουσιάζουν µεγαλύτερη σταθερότητα διαύγειας και αυξηµένη
ποιότητα οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
Η χρήση του DEPECTIL ELEVAGE επιτρέπει να λάβουµε γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη
ευκολία οίνους υψηλής ποιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα των
παρακάτω δοκιµών.
1. Ωρίµαση µε λάσπες, ποικιλία CHARDONNAY (3)
∆οσολογία : 50g/tn.
∆ιάρκεια : 15 ηµέρες.
Θερµοκρασία :16oC.
Σχήµα 1. Το DEPECTIL ELEVAGE επιτρέπει την εκχύλιση των πολυσακχαριτών των
ζυµοµυκήτων.
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2) ∆ιήθηση σε κυτταρίνη και KIESELGUHR (γη διατόµων) – Εργαστηριακή συσκευή
∆οκιµή στο εργαστήριο σε 1L οίνου και πίεση 1bar (4).
Προσθήκη DEPECTIL ELEVAGE στο LOT 3
∆οσολογία : 30g/tn.
∆ιάρκεια : 15 ηµέρες.
Θερµοκρασία :18oC.
Σχήµα 2. Το DEPECTIL ELEVAGE βελτιώνει την διηθησιµότητα των οίνων
1000
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∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 30 - 50g/tn
Όπως για όλα τα ένζυµα έτσι και η δραστικότητα του DEPECTIL ELEVAGE είναι
συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στην περίπτωση των οίνων µε θερµοκρασία µικρότερη από 12oC
προτείνεται αύξηση της παραπάνω δοσολογίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται η χρήση του προϊόντος τουλάχιστον για 15 ηµέρες, για
να γίνουν εµφανή τα αποτελέσµατα του. Η ανάδευση των οινολασπών διευκολύνει τη δράση του
προϊόντος.
Προτείνεται οργανοληπτική εξέταση των οίνων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και
αποµάκρυνση του οίνου από τις λάσπες όταν το αποτέλεσµα είναι το επιθυµητό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιασπορά του DEPECTIL ELEVAGE σε ποσότητα οίνου 10L, στο τέλος της αλκοολικής
ζύµωσης (Οπτική πυκνότητα <1000). Προσθήκη κατευθείαν στην ποσότητα στην οποία θα
χρησιµοποιηθεί εξασφαλίζοντας καλή οµογενοποίηση.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ +4oC και +8oC µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης. Ανοικτή συσκευασία τοποθετείται στο ψυγείο και πρέπει να χρησιµοποιείται
άµεσα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Το DEPECTIL ELEVAGE έχει καταταγεί προϊόν Xn-Nocif
• R42 : µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα σε περίπτωση κατάποσης.

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.
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• 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
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