DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE
Πηκτινολυτικά ένζυµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE είναι ένα σκεύασµα πηκτινολυτικών ενζύµων µε ένα
πολύ µεγάλο εύρος συµπληρωµατικών δράσεων. Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει µια µεγαλύτερη
εξαγωγή φαινολικών συστατικών και σταθεροποίηση του χρώµατος.
Η παρασκευή του DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο
ενζυµολογίας της Martin Vialatte και δοκιµάστηκε ήδη από το 1999 σε πέντε ποικιλίες. Τα πρώτα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι το DEPECTIL EXTRA-GARDE επιτρέπει την παραγωγή οίνων πιο
σύνθετων, µε πλουσιότερο χρώµα ενώ η δοµή των τανινών εξασφαλίζει µια µεγάλη δυνατότητα
παλαίωσης.
Οι πεκτινάσες που περιέχονται στο DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE παράγονται από
ζύµωση επιλεγµένων στελεχών του Aspergillus niger, σε φυσικά υποστρώµατα.
Το DEPECTIL EXTRA-GARDE FCE είναι ένα σκεύασµα που προορίζεται για χρήση σε
ποικιλίες µε µεγάλο φαινολικό δυναµικό ή όταν απαιτείται γρήγορη εκχύλιση των τανινών για
γρηγορότερη σταθεροποίηση του χρώµατος:
- είτε σε σταφύλια µε υψηλό δυναµικό που υφίστανται εκχύλιση µακράς διάρκειας µε σκοπό την
παραγωγή οίνων παλαίωσης,
- είτε σε σταφύλια µερικώς αλλοιωµένα µε σκοπό τη γρήγορη εξαγωγή των χρωστικών
αποφεύγοντας την εµφάνιση άσχηµων γεύσεων (συνδυαστικά µε VITANIL VR).

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη ∆οσολογία : 20 g/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε το EXTRA-GARDE FCE σε γλεύκος ή νερό σε αναλογία 50gr/L Αναµίξτε µε τον
προς κατεργασία όγκο εξασφαλίζοντας καλή οµοιογένεια του συνόλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία 0,250Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε
θερµοκρασία µεταξύ +4oC και +8oC 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.
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