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REFLEX MALO 360 
 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το Reflex Malo 360 είναι ένα προϊόν που αποτελείται από έτοιμα προς χρήση γαλακτικά 

βακτήρια του γένους Oenococcus oeni και εκτελεί αποτελεσματικά τη μηλογαλακτική ζύμωση 

ερυθρών και λευκών οίνων που εμφανίζουν αντίξοες συνθήκες όσον αφορά το pH ή την 

αλκοόλη ή οίνων που προέρχονται από δύσκολα σταφύλια ή από δύσκολα αγροτεμάχια. 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ζυμωτικά Χαρακτηριστικά: 

• Γένος: Oenococcus oeni. 

• Ανθεκτικότητα στην αλκοόλη: Μέχρι 16% vol. 

• Ανθεκτικότητα στο pΗ: Πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο µε 3,20. 

• Ανθεκτικότητα σε H2S: Πρέπει το ολικό θειώδες να είναι μικρότερο ή ίσο από 50mg/L. 

• Ιδανική Κλίμακα θερμοκρασιών: Μεταξύ 17°C και 25°C. 

• Κινητική ζύμωσης: ταχεία λόγω του μεγάλου αριθμού ενεργών κυττάρων/mg. 

• Παραγωγή βιογενών αμινών: καθόλου. 

• Παραγωγή πτητικής οξύτητας: μικρή. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

• Πραγματοποίηση μηλογαλακτικής ζύμωσης σε όλους τους τύπους οίνων.  

• Ταυτόχρονος εμβολιασμός (24 ώρες μετά τον εμβολιασμό των σακχαρομυκήτων) ή 

διαδοχικός εμβολιασμός (μετά την ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης).  

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Διαλύστε το Reflex Malo 360 σε εικοσαπλάσια του βάρους του ποσότητα μη χλωριούχου 

νερού θερμοκρασίας 20°C. Αφήστε σε ηρεμία για 15 λεπτά και μετά ομογενοποιήστε σιγά-

σιγά. Ενσωµατώστε στην προς εμβιλιασμό δεξαμενή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική οινολογική χρήση.  

Να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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ΣΥΣΤΑΣΗ 

 

Γαλακτικά βακτήρια του γένους Oenococcus oeni λυοφιλοποιημένα σε φορέα μαλτοδεξτρίνης. 

∆εν περιέχει Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (GMO). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Συσκευασίες για δόσεις 2,5tn και 25tn. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Να φυλάσσεται στην καταψυξή στους -18°C. Αντοχή λίγων ημερών εκτός ψύξης (για λόγους 

μεταφοράς).  

Να χρησιμοποιείται πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεως.  

Με το άνοιγµα της συσκευασίας το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως.  

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρµογής ή 

εγγύηση αποτελέσµατος όταν οι πειραµατισµοί διεξάγονται εκτός ευθύνης µας. Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί 

ευθύνη του χρήστη.  Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία  της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ  ΙΚΕ  και δεν µπορεί να  τροποποιηθεί χωρίς την  έγγραφή άδειά 

µας. 
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