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O SPOLOČNOSTI
ERBSLÖH - VÁŠ KOMPETENTNÝ PARTNER PRE INOVATIVNÉ A PRÍRODNÉ RIEŠENIA V ENOLÓGII
Po 125 rokoch je Erbslöh globálnym lídrom v oblasti výskumu, vývoja, poradenstva a technických služieb ako
rodinná spoločnosť z Geisenheimu. Naši zákazníci profitujú z našich špičkových znalostí o spracovaní nápojov,
ktoré neustále rozširujeme vďaka intenzívnej spolupráci s odborníkmi a vybranými výskumnými inštitúciami v
oblasti nápojových technológií.
Neustále premýšľame o budúcom vývoji, predpovedáme potreby našich zákazníkov a prinášame
inovatívne nápady a produkty na trhy po celom svete. Chceme pomôcť našim zákazníkom 100%
naplniť potenciál ich produktov každú sezónu.
Veríme, že vinári potrebujú najlepšie nástroje, produkty a odborné rady, aby uspeli. Napríklad klimatické
vplyvy, rôzne profily vín alebo výroba vín so zníženým alebo nulovým obsahom alkoholu sú výzvami - trend,
ktorý bude naďalej rýchlo rásť.
Naše inovatívne produkty a technologické ponuky sú vám k dispozícii bez ohľadu na to, či sa riadite
tradičnejším alebo modernejším výrobným procesom vína. Takže aj keď z času na čas môže byť ťažké
držať krok so všetkými najnovšími trendmi v oblasti enológie, jedna vec je istá: "Ak je vyrobené s vášňou,
rešpektom a kvalitnými zložkami, dobré víno nikdy nevyjde z módy."
Vieme, že tu nájdete to, čo potrebujete, aby ste uspeli. Užite si prezeranie nášho nového katalógu!
Váš tým Erbslöh
FSSC 22000 | KOSHER | HALAL | EU Organic | FDA registration

VERZE 1.0 | TLAČ: JÚL 2021
Zrieknutie sa: Tu uvedené odporúčania a žiadosti zamýšľané na použitie výrobku ako pomocnej látky alebo doplnkovej látky ako
súčasti správnej výrobnej praxe. Bezpečnosť potravín konečného výrobku možno dosiahnuť len vtedy, ak sa používa výlučne týmto
spôsobom. Majte však na pamäti: naše technické letáky o produktoch sú založené na našich súčasných poznatkoch a
skúsenostiach a možno ich považovať len za všeobecné informácie o našich produktoch. Nemôžeme prevziať žiadnu
zodpovednosť za použitie od prípadu k prípadu z dôvodu nenahraditeľnosti liečby prírodnými výrobkami a potenciálnej
predchádzajúcej liečby. Používateľ musí vždy overiť, či je v súlade so zákonmi a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na
používanie našich produktov. Preto sú všetky údaje poskytnuté bez akejkoľvek záruky. Všetky informácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Platia aj naše všeobecné obchodné podmienky (je možné si ich stiahnuť zwww.erbsloeh.com)
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NOVÝ

Ercofid Pure-Liquid
Pachy síry vo víne boli vždy zložitým problémom, ktorý nebolo ľahké vyriešiť. Revolučný nový
produkt Ercofid Pure-Liquid obsahuje niekoľko účinných látok, ktoré umožňujú odstrániť aj tie
najtvrdšie sirky.
Citrát meďnatý, tanín,
bunkové steny,
bentonit, aktívne uhlie
a kyselina askorbová
účinne reagujú a
odstraňujú
sírovodíkové,
merkaptány a
tioacetáty.
Extrémne nízky
obsah medi
môže znížiť
vedľajšie účinky,
ako je zvýšená
oxidácia vo fľaši.

Precízny účinok
Ercofid Pure-Liquid je plnohodnotná náhrada za
chlorid strieborný, ktorý sa nepoužíva od roku
2019. Flexibilne použiteľný, individuálne
prispôsobený každému vínu od drobných korekcií
až po odstránenie húževnatých pachov po sirke.
Ercofid Pure-Liquid je vhodný na použitie v
režime vegán.
V súčasnosti monitorujeme vplyv Ercofid PureLiquid na arómu spôsobenú kvasinkami
Brettanomyces. Neváhajte nás kontaktovať so
svojimi skúsenosťami.

◆ Kontrola ◆ Ercofid 25 g/100 l (chlorid strieborný)
◆ Síran meďnatý 0,5 g/100 l ◆ Ercofid Pure-Liquid 75 ml/100 l
◆ Methyl mercaptan [µg/l] ◆ Sírovodík [µg/l]
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Kapusta
Mercaptany

Cibuľa
Cesnak
Thioacetáty

2
1
0
Control

Ercofid 25 g/100 L

Ercofid Pure-Liquid

(chlorid strieborný)

75 mL/100 L

Obr. 1 Analýza na plynovom chromatografe (filtrácia po

12 h) u mladého vína, Riesling 2019

Ovocnosť

Guma
Disulfidy

Obr. 2 Senzorická analýza po ošetrení (po filtracii 12 h),

skladované víno, Chardonnay 2018

Jednoduché a bezpečné
Jeho tekutá forma umožňuje Ercofid Pure-Liquid
rovnomerne distribuovať vo víne s optimálnym
účinkom. Krátka reakcia a intenzívny účinok chráni 1.
ošetrené víno. Na rozdiel od čisto meďnatých
2.
prípravkov nezostávajú vo víne žiadne zvyšky a
3.
reziduá. Skorá filtrácia zabezpečuje úplné
oddelenie naviazaných častí.
4.
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Aplikácia
Testovací test a stanovenie dávky
Čas kontaktu 4 - 12hodín
Pre mušty z modrého a bieleho hrozna, ako
aj pre biele vína
Zaberá na širokú škálu nežiadajúcich látok

NOVÉ

Tannivin Tannins
®

Ideálny partner pre vyzrievanie vína
Naše dubové taníny z rodiny Tannivin ® sú ideálnym doplnkom pre
vyzrievanie vín. Už po prvom použití sa z dubových chipsov uvoľňuje väčšie
množstvo tanínov, obvzlášť tanínov elagických.

Vďaka Tannivinom® je možné obnoviť ochranné
vlastnosti sudu, čo umožní, aby víno dozrelo
vyváženým spôsobom.

Použitie tanínov
Ochrana vín pred oxidáciou
Úprava redox-potenciálu
Ideálny partner pre mikrooxidáciu
Zníženie horkosti
Pomoc na čírení vín
Základný materiál sa jemne extrahuje z jadrového
dreva dubových stromov. V závislosti od použitia
výrobku sa vyberajú európske duby (Francúzsko)
a americké duby. Kvalita dreva je prísne
monitorovaná a musia spĺňať rovnaké
požiadavky ako na výrobu dubových sudov.
Niektoré z Tannivino® sa získavajú z quebracho
dreva.

1. Tannivin® Superb ◆ Tannivin® Premium

Vplyv na arómu
arómu
Štruktúra

Vplyv dreva

Ideálna dávka vždy závisí od
typu a charakteru vína a mala
by byť stanovená na základe
počiatočného testu.
Mala by sa brať do úvahy budúca
prítomnosť kyslíka. Výber nádoby
výrazne ovplyvní vývoj vína k
obsahu tanínu.

Tannivin® Premium
Ako čisté dubové taníny s
vysokým podielom
ellagotanínov je Tannivin
®
Premium ideálnym
partnerom pre veľké vína.
Inovatívna metóda
toastovania zdôrazňuje
mimoriadne jemný a
komplexný tanín.
Vo vínach zdôrazňuje tóny
jemne praženej kávy, karamel, a
čokolády, pričom tvrdosť dreva
je potlačená.

Tannivin® Superb

Mohutnosť
Vplyv
opálenia

Ovocnosť

Jemné

triesloviny
Obr. 1 Senzorické porovnanie Tannivin® Superb
a Tannivin®
Premium

Všetky druhy sú vhodné na
dozrievanie bielych, ružových a
červených vín v závislosti na
cielený profil vína. Vďaka
jemnému sušeniu a toustovaniu
sa pripravuje surové drevo.
Extrakcia tanínu sa vždy
vykonáva výlučne vodou.

Špeciálnym procesom sa odstránia
všetky trieslovinové a horké tóny.
Tannivin® Superb sľubuje odrodové
typické, štruktúrované vína bez
dominancie trieslovín. Zvýrazňuje
sa účinok na ovocnosť a drevo bez
pripálenej chuti.
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NOVÉ

MaloStar® Terra
Stavebný kameň pre špičkové červené vína: priame použitie Oenococcus oeni pre
najlepšie výsledky v súčinnosti s kvasinkami.
Nový bakteriálny kmeň MaloStar® Terra je
ideálny pre iniciáciu fermentácie (JMF) v
červených vínach.
Podporujú sa najmä odrodové chute,
víno má výraznú ovocnú arómu podľa
použitých odrôd. Vysoká úroveň aktivity
v kombinácii so súbežným očkovaním
vedie k veľmi rýchlej a úplnej premene
kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu.
MaloStar® Terra, doplnené Oenofer® Icone
a novou výživou kvasiniek OenoRed® sú
stavebným kameňom pre tvorbu
špičkových červených vín.

Ďalšie vlastnosti :
• Je možná spoločná alkoholová a JMF
fermentácia
• Nízka tvorba prchavých kyselín
• Nízka hladina diacetylu
• Tento kmeň netvorí histamín (biogénny amín)

Ďalšie nové produkty z portfolia Erbslöh!
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Oenoferm® Champ F3
• Bayanus kvasinky pre šumivé vína

Strana 11

Oenoferm® Rheingau F3
• Selektované na Geisenheim University

Strana 15

Oenoferm® MProtect
• Prírodná ochrana proti nežiadúcej mikrobiologickej aktivite

Strana 19

e.Staves
• Inovatívna forma dubových alternatív

Strana 42

LittoFresh® Chito-Flot
• Rýchle a spoľahlivé VEGAN čírenie u flotácie a sedimentácie

Strana 50

LittoFresh® Impact
• Vegan kombinovaný prípravok pre čírenie

Strana 52

Mannoproteins
• MannoFine a MannoPure® pre stabilizáciu vín

Strana 54

BIO-PRODUKTY
Zoznam odporúčaných prípravkov na výrobu BIO vín
Erbslöh má rozsiahle skúsenosti s výrobou prípravkov na spracovanie BIO hrozna. Oenoferm® Bio selekcia
Klingelberg boli prvé BIO kvasinky na trhu. Od júla 2012 sa nariadením (ES) č. 203/2012 upravujú
povolené postupy a pomocné látky na výrobu BIO vína. Certifikované bio - výrobky sa vyrábajú v Erbslöh
od roku 2008. Spĺňajú najvyššie štandardy z hľadiska udržateľnosti, kvality, bezpečnosti a čistoty.
Pre viac informácií a environmentálne osvedčenie (DE-ÖKO-003) navštívte www.erbsloeh.com.

Kvasinky

Výživa

Organic EU
(203/2012)

BIO
certifikát

Certifikované BIO kvasinky pre červené vína

●

●

Oenoferm® Bio

Certifikované BIO kvasinky

●

●

Oenoferm® kvasinky

Sacharomices kvasinky

●

Erbslöh DAP

Diamínum fosfát

●

OenoRed®

Čisté kvasinkové autolyzáty

●

PuroCell® O

Certifikované BIO bunkové steny

●

VitaDrive® F3

Výživa pre rehydratáciu kvasiniek

●

VitaDrive® ProArom

Aktivátor

●

VitaFerm

Základná výživa kvasiniek

●

VitaFerm® Bio

Certifikovaná BIO výživa kvasiniek

●

VitaFerm® Ultra F3

Multi-výživový komplex

●

Výrobok

Popis

Oenoferm® Be-Red

®

Base

Vitamon® A, B
Vitamon® CE

●

●
Výživa kvasiniek s celulózou

Vitamon® Combi

Enzýmy

●

●
●

Vitamon® Liquid

Kvapalná výživa kvasiniek

●

Trenolin® 4000 DF

Pektolytický enzým

●

Trenolin® FastFlow DF

Špeciálny tekutý enzým

●

Trenolin ® FlotPLUS

Kvapalný enzým k flotácii

●

Trenolin® Frio DF

Kvapalný enzým ku kryo macerácii

●

Trenolin ® Rosé DF

Enzým na hrozno na redukciu farieb

●

Trenolin® Rot DF

Kvapalný pektolytický enzým

●

Trenolin® SuperPLUS

Vysoko aktívny, tekutý enzým/biele odrody

●

Trenolin® Xtract

Tekutý enzým na hrozno modrých odrôd

●
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BIO
Zoznam odporúčaných prípravkov na výrobu BIO vín

Produkt
Bentonity

Aktívne uhlie

Taníny

Aktivit

Popis
Vysoko kvalitný sodno-vápenatý bentonit
Granulovaný vápenatý bentonit

●

FermoBent® PORE-TEC

Bentonit počas fermentácie

●

NaCalit® PORE-TEC

Premium granulovaný sodno-vápenatý bentonit

●

MostRein® PORE-TEC

Granulovaný sodno-vápenatý bentonit s
aktívnym uhlím

●

Seporit PORE-TEC

Granulovaný vápenatý bentonit

●

Blancobent UF

Bentonitový prášok pro ultrafiltráciu

●

Ercarbon

Prachové aktívne uhlie

●

Granucol®

Granulované aktívne uhlie

●

CarboTec GE

Špeciálne adsorpčné uhlie, granulované

●

Tannivin® EH

●

Tannivin® Elevage

●

Tannivin® Finesse

●

Tannivin® Galléol

●
Hroznové taníny

Tannivin® Multi

●

NOVINKA
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●
●

Tannivin® Premium

Čírenie

●

Ca-Granulat

Tannivin® Grape

Dubové alternatívy

EU Organic
BIO
(203/2012) certifikát

Tannivin® Superb

●

Tannivin® Structure

●

e.Bois® products

Dubové čipsy

●

e.Staves products NOVINKA Dubové dosky

●

Degustin

Silikátový prípravok k harmonizácii

●

Erbslöh CompactLees

Striasací prípravok pre sekty

●

ErbiGel® Bio

Certifikovaná Bio želatína

●

Gerbinol® Super

Kombinovaný prípravok

●

IsingClair-Hausenpaste

Vyzina

●

Kal-Casin Leicht löslich

Kazeínový prípravok

●

Klar-Sol 30

Alkalický silika-sól

●

Klar-Sol Speedfloc

Špeciálny alkalický silika-sól

●

Klar-Sol Super

Špeciálny kyslý silika-sól

●

LittoFresh® Impact

Kombinovaný prípravok pre vegan vína

●

LittoFresh® Liquid

Kvapalný fytoproteín

●

LittoFresh® Origin

Čistý fytoproteín

●

●

Zoznam odporučených produktov pre výrobu organických vín

JMF

Stabilizácia

SO2 produkty

Popis

LittoFresh® Sense

Organoleptický číriaci prípravok na rastlinnej báze

●

VinPur® Special

Kazeínový prípravok

●

Bi-Start® Forte SK2

●

Bi-Start® Fresh SK55

●

Bi-Start® Vitale SK11

●

MaloStar® Cream

●

MaloStar® Fruit

●

MaloStar® Terra NOVINKA

●

HydroGum Bio

Tekutá arabská guma v BIO kvalite

●

MannoComplexeNEW

Čistý mannoprotein

●

MannoFine NOVINKA

Tekutý mannoprotein

●

MannoPure® NOVINKA

Tekutý mannoprotein

●

Metavin® 40

Jemne esterifikovaná kyselina metavinna

●

Metavin® Opti

Optimálne esterifikovaná kyselina metavinna

●

Kali-Contact

Špeciálny prípravok so zárodkami kryštálov

●

Kupzit®

Citrát meďnatý

●

Kadifit

Čistý pyrosulfit draselný

●

Oenodose 5

Šumivé sírne tablety

●

Solution sulfureuse P15

Roztok síry

●

VinProtect
Úprava kyselín

Špeciálny zmesový produkt síry, kyseliny
askorbové a galického tanínu
Kyselina mliečna

●

Erbslöh Kalk

Uhličitan vápenatý

●

Erbslöh Tartaric

Prírodná kyselina vinná

●

Ercobin

Kyselina askorbová

●

Kalinat

Hydrogenuhličitan draselný

●

Zmes kyseliny vínnej a uhličitanu vápenatého

BIO
certifikát

●

●

Boerovin

Malicid

Filtrácia

EU Organic
(203/2012)

Produkt

●

Neoanticid

Špeciálny uhličitan vápenatý

●

CelluFluxx® produkty

Čistá celulóza na filtráciu

●

Dicalite Perlite

Filtračný perlit

●

Dicalite Kieselgur

Filtračná kremelina

●

Trub-ex Neu

Špeciálna celulóza

●

VarioFluxx® P/M/F

Filtračný zmesový produkt

●
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KVASINKY
Použitím VitaDrive® F3 počas rehydratácie a VitaFerm® Ultra F3 počas fermentácie je
zaručené spoľahlivé kvasenie.

SACCHAROMYCES
Oenoferm® Be-Red | 0,5 kg balenie
Certifikované BIO kvasinky
Odporúčanie
Fermentácia štruktúrovaných červených vín
Produkt a účinok
Oenoferm® Be-Red je vhodný na výrobu BIO certifikovaných vín aj
konvenčných vín s týmito výhodami:
1. Vhodné na fermentáciu na šupke
2. Podpora ovocnosti vín
3. Pomáha polymerizácii farbív počas fermentácie
Podpora jablčno-mliečnej fermentácie (JMF)

DE-ÖKO-003

Odporúčaná teplota fermentácie 23 - 32 °C
Tolerancia alkoholu:15,5 %
Dávkovanie:
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Bio | 0,5 kg balenie
Certifikované BIO kvasinky
Odporúčanie
Výroba tichých aj šumivých vín v BIO režime
Produkt a účinok
Vlastnosti Oenoferm® Bio:
1. Prvé certifikované BIO kvasinky
2. Dôraz na odrody a terroir
3. Vhodné na fermentáciu bielych, ružových a červených vín
4. Vynikajúca tolerancia k vyššiemu obsahu alkoholu
Odporúčaná teplota fermentácie:
16 - 22 °C (biela a ružové)
22 - 28 °C (červené)
14 - 20 °C (šumivé)
Tolerancia alkoholu: 16,5% %
Dávkovanie:
20 – 40 g/100 l
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DE-ÖKO-

KVASINKY
Oenoferm® Bouquet | 0,5/10 kg balenie
Kvasinky pre aromatické biele vína
Odporúčanie
Zvlášť vhodné na fermentáciu kvalitných vín z aromatických odrôd
Produkt a účinok
Pre vína fermentované s Oenoferm® Bouquet sú typické tieto vlastnosti:
1. Stabilná a pravidelná fermentácia.
2. Podporuje zložky exotického ovocia, vôňu čiernych ríbezlí a sladkých kvetov
3. Pevná štruktúra
Odporúčaná teplota fermentácie:16 - 20 °C
Tolerancia alkoholu:15 %
Dávkovanie:
20 – 40 g/100 l

NOVINKA Oenoferm® Champ | 0,5/10 kg balenie
Kvasinky Bayanus pre šumivé vína
Odporúčanie
Kvasinky s vysokou toleranciou na alkohol a s nízkou produkciou SO2
Produkt a účinok
Oenoferm® Champ bol vybraný v oblasti Champagne a ponúka nasledujúce vlastnosti:
1. Elegantné a ovocné zložky s jemnými náznakmi po kvasinkách a orechoch
2. Krátka fáza štartu kvasenia, rýchly nástup fermentácie
3. Rýchla a dôsledná fermentácia
4. Veľmi nízka výroba sekundárnych fermentačných produktov
5. Tvorba glycerolu sekundárnych fermentačných produktov
Odporúčaná teplota fermentácie: 14 - 26 °C
Tolerancia alkoholu:16 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Color | 0,5/10 kg balenie
Kvasinky pre červená vína
Odporúčanie
Intenzívne červené vína s ovocným charakterom
Produkt a účinok
Oenoferm® Color ponúka nasledujúce funkcie:
• Výroba intenzívnych červených vín s potenciálom vyzrievania
• Dokonalá rovnováha medzi ovocím a tanínmi pre zrenie vín v dubových sudoch
• Podporuje aromatický profil tmavého ovocia
Odporúčaná teplota fermentácie: 18 - 28 °C
Tolerancia alkoholu: 15 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l
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KVASINKY
Oenoferm® Freddo | 0,1/0,5/10 kg balenie
Pre biele vína
Odporúčanie
Vhodné na studenú fermentáciu.
Produkt a účinok
Kvasinky Oenoferm® Freddo boli izolované pre konštantné kvasenie s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Silný štart fermentácie a konzistentné kvasenie po lag-fáze.
• Prejav citrusov a grapefruitu vo vôni, ďalej zelené jablko a broskyňová aróma
• Výborne použiteľné pri nízkych teplotách kvasenia
• Inhibičný efekt na JMF
Doporučená teplota fermentácie:

13 – 17 °C

Tolerancia na alkohol:

15 %

Dávkovanie:
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Icone | 0,5 kg balenie
Kvasinky tvoriace nízku hladinu SO2
Odporúčanie
Tolerantné alkoholové kvasinky s nízkou produkciou SO2
Produkt a účinok
Oenoferm® Icone je silne fermentujúci kmeň kvasiniek s týmito vlastnosťami:
• Selektované na výrobu prémiových červených vín
• Ideálne pre vína určené na zrenie v barikovom sude v dôsledku nízkej hladiny SO2 vytvorenej počas
fermentácie
• Podporuje aromatický profil vína
• Doplňuje integráciu tanínov
• Tvorí okrúhle, harmonické vína vďaka tvorbe polysacharidov.
Odporúčaná teplota fermentácie: 18 - 33 °C
Tolerancia alkoholu: 16,5%
Dávkovanie
15 – 30 g/100 l

Oenoferm® Klosterneuburg | 0,5/15 kg balenie
Osmo tolerantné kvasinky
Odporúčanie
Kvasinky pre vína s plným telom
Produkt a účinok
Oenoferm® Klosterneuburg je kvasinkový kmeň vybraný v rakúskom Klosterneuburgu,
ktorý ponúka nasledujúce využitie:
• Pre pikantné a korenisté arómy
• Vedľajší pozitívny účinok počas dozrievania sur-lies
• Ľahké uvoľňovanie manoproteínov, krémová dochuť
Odporúčaná teplota fermentácie: 17 - 22 °C
Tolerancia alkoholu: 14 %
Dávkovanie
20–40 g/100 l
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Oenoferm® Icone

KVASINKY

Kvasinky s vysokou toleranciou na obsah alkoholu a nízkou
produkciou SO2. Na výrobu vysoko kvalitných vín vhodných
na dlhšie dozrievanie.
Oenoferm® Icone sú vhodné pre vína na dlhšie
vyzrievanie. Tento kmeň môže bezpečne kvasiť aj za
menej optimálnych podmienok. Tieto kvasinky sa
vyznačujú nízkou tvorbou SO2 a zvýšenou tvorbou
polysacharidov.
Oenoferm® Icone vyrába štruktúrované okrúhle vína.

Tmavé ovocie

Mohutnosť

Kyslosť

Komerčná kvasinka pre
červená vína
Oenoferm® Icone

Jemnosť

Korenistosť

Adstrigencia
Obr. 1 Senzorická charakteristika Oenoferm® Icone porovnána s inými kvasinkami

Oenoferm® Pink | 0,5 kg balenie
Kvasinky pre ružové vína
Odporúčanie
Výroba sviežich suchých ružových vín
Produkt a účinok
Vína fermentované s Oenoferm® Pink vyrábajú vína:
Trendy ružová farba s nádychom fialovej farby
• Kvetnatá vôňa s náznakom maliny
• Jemná delikátna aróma
Odporúčaná teplota fermentácie: 13 - 20 °C
Tolerancia alkoholu: 15 %
Dávkovanie
20 – 30 g/100 l
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KVASINKY

Oenoferm Rheingau
®

Kmeň Oenoferm® Rheingau F3 bol vybraný v spolupráci s Geisenheim
University z mnohých kmeňov s vynikajúcimi vlastnosťami.
Nezanedbateľný expresívny profil vín. Oenoferm® Rheingau F3 je veľmi vhodný
pre dlhodobo dozrievajúce štrukturálne vína.
Vína sa prezentujú ako komplexné vo vôni a harmonické na podnebí.
Počas starnutia získavajú sofistikovanosť a výrazné tóny ovocia.

Odporúčané odrody:
•
•
•
•
•
•

Ryzlingy
Chardonnay
Rulandské biele
Veltlínské zelené
Sauvignon blanc
Müller-Thurgau

1600
1400
1200
1000
800
600

Konkurenčná kvasinka 1

400

Konkurenčná kvasinka 2

200

Oenoferm® Rheingau F3

0

Ethyl butyrate
(μg/l)

Isoamylacetate
(μg/l)

Obr. 2 Obsah ovocných esterov, etyl butyrát (tropické ovocie) a

izoamylacetát (banán, hruška) na konci fermentácie

Oenoferm® PinoType | 0,5 kg balenie
Kvasinky pre moderné vína pinotových odrôd
Odporúčanie
Podporuje typický krémový profil odrôd pinot (rulandské)
Produkt a účinok
Oenoferm® PinoType bol špeciálne vybraný na fermentáciu odrôd Pinot s
nasledujúcou charakteristikou
• Zvýšený objem esterov a glycerolu.
• Veľmi vhodný pro sur-lie vyzrievanie
• Veľmi dobrá predispozícia na malolaktické kvasenie
Odporúčaná teplota fermentácie:
18 - 22 °C (biele)
20 - 28 °C (červené)
Tolerancia alkoholu: 15 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l
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KVASINKY
NOVINKA Oenoferm® Rheingau | 0,5 kg balenie
Selektované na Geisenheim University v Rheingau
Odporúčanie
Odporúča sa na výrobu masívnych bielych vín s expresívnou arómou
Produkt a účinok:
Oenoferm® Rheingau bol vybraný s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Zvýraznený ovocný charakter
• Rýchly začiatok fermentácie
• Konštantná rýchlosť fermentácie s dobrým aromatickým profilom
• Nízke výživové požiadavky
Odporúčaná fermentačná teplota: 16 - 22 °C
Tolerancia alkoholu: 14,5%
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Riesling | 0,5 kg balenie
Odrodové kvasinky
Odporúčanie
Kvasinky pre rizlingové odrody so zrelým aromatickým profilom
Produkt a účinok
Oenoferm® Rizling bol vybraný vo vinici v Rheingau s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Spoľahlivý priebeh fermentácie
• Tvoria harmonické rizlingové vína
Odporúčaná fermentačná teplota: 17 - 22 °C
Tolerancia alkoholu: 13,5%
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Rouge | 0,5/10 kg balenie
Kvasinky pre červené vína
Odporúčanie
Profil bobuľového ovocia.
Produkt a účinok
Oenoferm® Rouge je kvalitný kvasinkový kmeň s vlastnosťami:
• Vyznačuje so zníženou aktivitou ß-glukozidázy
• Ochrana farbív v červenom víne
Odporúčaná teplota fermentácie: 18 - 28 °C
Tolerancia alkoholu: 14,5%
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l
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KVASINKY
Oenoferm® Structure | 0,5/10 kg balenie
Silný kvasinkový kmeň
Odporúčanie
Štruktúrované a tanínové červené vína
Produkt ačinka
Oenoferm® Structure charakterizuje:
• Vhodné pre pevné štruktúrované vína
• Vybalancovaná štruktúra tanínov
• Dôraz na typické ovocné arómy
• Podporuje malolaktickú fermentáciu
Odporúčaná teplota fermentácie: 18 - 28 °C
Tolerancia alkoholu: 15 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

F3 = Vhodné pre fermentáciu
Oceňované a schválené kmene kvasiniek Erbslöh
Oenoferm® ľahko získajú viac energie
prostredníctvom výrobného procesu F3-Erbslöh.
Na pestovanie kvasiniek sa používa špeciálne
propagačné médium, ktoré je bohaté na
minerály a posilňujúce vitamíny.
Počas tohto procesu, t. j. od multiplikačnej fázy až
po dosiahnutie optimálnej hustoty buniek, sa
kvasinky dodávajú so všetkými základnými zložkami,
aby sa neskôr dosiahla úplná fermentácia, a to aj
v suboptimálnych, alebo stresujúcich
podmienkach. Počas procesu F3 vedie prítomnosť
veľkého množstva ergosterolu k stabilizácii
membrány. Kvasinky Erbslöh F3 Oenoferm® preto
majú výrazne vyššiu toleranciu voči alkoholu.
Optimalizácia celého výrobného procesu vytvorila
nový štandard F3.

Oenoferm® Terra | 0,5 kg balenie
Terroirová kvasinka
Odporúčanie
Kvasinky na vína s terroirovým charakterom
Produkt a účinok
Oenoferm® Terra s vlastnosťami:
• Dôraz na individualitu bielych a červených vín
• Plné expresívne a harmonické vína
• Rýchly začiatok fermentácie
• Stabilné fermentačné vlastnosti
Odporúčaná teplota fermentácie: 17 - 28 °C
Tolerancia alkoholu: 14 %
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Genotyp
určuje kvasinkové
vlastnosti

Vplyv
prostredia:
hodnota pH,
teplota atď.

F3 = Vhodné na
fermentáciu:
Kvasinkové
výživy, minerály,
vitamíny

Fenotyp
kvasná kinetika a
tvorba aróm atď.

KVASINKY
Oenoferm® Tipico | 0,5 kg balenie
Kvasinky pre biele vína
Odporúčanie
Podporuje typickosť zrelého hrozna
Produkt a účinok
Oenoferm® Tipico s charakteristikou:
• Elegantné jemné vína
• Bohatá vôňa po exotickom ovocí a marhuliach
• Plné vína so smotanovou robustnosťou
Odporúčaná teplota fermentácie: 18 - 22 °C
Tolerancia alkoholu: 14 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® Veltliner | 0,5 kg balenie
Odrodové kvasinky
Odporúčanie
Ovocná a korenistá aróma
Produkt a účinok
Oenoferm® Veltliner sú kvasinky:
• Ideálne na fermentáciu Veltlínskeho zeleného
• Kmeň tolerantný na vysoký alkohol
• Úplná fermentácia aj pri nižších teplotách
Odporúčaná teplota fermentácie: 14 - 17 °C
Tolerancia alkoholu: 15 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Oenoferm® X-thiol | 0,5/10 kg balenie
Hybridné kvasinky odolné voči alkoholu
Odporúčanie
Intenzívna ovocná Tiol aróma pre thiolové odrody
Produkt a účinok
Oenoferm® X-tiol sú silné hybridné kvasinky:
• Vysoký stupeň fermentácie a tolerancia alkoholu
• Tvorba komplexnej arómy (čierne ríbezle, grapefruit)
• Zvýšená tvorba látok z tropického ovocia (marakuja)
1. Bez GMO
Odporúčaná teplota fermentácie: 15 - 22 °C
Tolerancia alkoholu: 16 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l
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KVASINKY
Oenoferm® X-treme | 0,5/10 kg balenie
Silne fermentujúce hybridné kvasinky
Odporúčanie
Vína s "X-treme" sú ovocné a pikantné
Produkt a účinok
Oenoferm® X-treme je hybridná kvasinka bez GMO s vlastnosťami dvoch kmeňov:
• Extrémne vysoká fermentačná kapacita kmeňa Bayanus pri nízkych teplotách
• Aromatický profil kombinujúci minerálne tóny vyvážené ovocnými,
kvetinovými a korenistými zložkami
• Vyjadrenie intenzívnych jemných, pikantných sviežich tónov
• Veľmi vhodné pro Pinot, Chardonnay, Rizling, a Sauvignon blanc
Odporúčaná teplota fermentácie:
10 – 17 °C
Tolerancia alkoholu:
17 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l

Nové výsledky výskumu a praktické testy ukazujú, že niektoré
kmene majú vynikajúcu kinetiku fermentácie aj bez
rehydratácie.
V období zberu je časovo náročné pracovať na rehydratácii
Kvasiniek, čo je každodenná úloha, ktorá si vyžaduje veľkú
pozornosť. Správna rehydratácia suchých kvasiniek sa
považuje za ústredné opatrenie, aby sa zabránilo
problémom s fermentáciou. Pri bližšej kontrole si človek
uvedomí, že existuje veľa potenciálnych ovplyvňujúcich
parametrov.
Hľadajte našu značku Direct Inoculation (priame očkovanie)!

◆ Rehydratované ◆ Priame
očkovanie
80

Density [°Oe]

Priame očkovanie

60

40
20
0
-20
0

1

2

3

4

5
6
Čas [dny]

7

8

9

Obr. 1 Oenoferm® X-treme rehydratovaný vs.

priame očkovanie. oberačka, Geisenheim
2017

Technika priameho očkovania má však svoje limity. Mali by sa Uistite sa, že:
použiť iba kvasinky, ktoré sa výslovne odporúčajú na túto
• Používate doporučený kmeň
úlohu. Zvyčajne ide o kmene Bayanus so silnými
kvasiniek v mierne vyššom dávkovaní
fermentačnými vlastnosťami, nízkymi výživovými požiadavkami
•
Je zabezpečený dobrý prísun živín
a nízkou tendenciou tvoriť redukčné arómy.
• Rovnomerné rozdelenie výživ
• Kontrolujte teplotu

Oenoferm® Zweigelt | 0,5 kg balenie
Kvasinky na červené vína
Odporúčanie
Kmeň pre odrodu Zweigeltrebe, Frankovka, Svätovavrinecké
Produkt a účinok
Oenoferm® Zweigelt s nasledujúcimi vlastnosťami
• Vhodné pre ľahšie mladé vína, ako aj pre vína zrejúce v barikových sudoch
• Podporujú malolaktickú fermentáciu (JMF)
Odporúčaná teplota fermentácie: 25 - 32 °C
Tolerancia alkoholu: 15 %
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KVASINKY

Oenoferm® MProtect
Divoké kvasinky Metschnikowia pulcherrima
Metschnikowia pulcherrima je inovatívna ochrana pred nežiaducimi
mikrobiologickými aktivitami. Včasná aplikácia Oenoferm ®
MProtect účinne potláča reprodukciu divokých kvasiniek, húb a
baktérií. Zároveň nahrádza použitie SO2, čím sa znižuje celkové
množstvo SO2 použitého vo vinárskom procese. Vo fáze zberu sa
zabráni chybám vo vínach, ako sú prchavé kyseliny alebo
etylacetát.

Ďalšie vlastnosti
Ideálne na maceráciu hrozna za studena, alebo stabilizáciu muštu pri teplote 4 – 10 °C
• Najúčinnejšie, ak sa používa od najskoršieho možného štádia, ideálne
už v prepravných nádobách
• Podporuje širšiu škálu pozitívnych chutí

190
188
186
184
182
180
178
176
174
172

Kontrola
5 g/100 l
10 g/100 l
15 g/100 l

Glukóza + fruktóza [g/l] Glukóza + fruktóza [g/l]
pri očkovaní
po 24 hodinách
Obr. Účinok na spontánnu fermentačnú aktivitu očkovaním Oenoferm® MProtect

pri 5 g/100 l, 10 g/100l 15 g/100 l počas macerácie Pinot noir 2019, Nemecko pri
teplote 5 ° C

BIO-OCHRANA
NOVINKA Oenoferm® MProtect | 0,5 kg balenie
Kvasinkový kmeň Metschnikowia pulcherrima
Cieľ ošetrenia
Inovatívna ochrana pred nežiaducimi mikrobiologickými činnosťami
Produkt a účinok
Oenoferm® MProtect je prípravok na biologickú ochranu hrozna a muštov:
• Účinné potlačenie rastu voľne žijúcich kvasiniek, húb a baktérií
• Nízka tvorba SO2
• Prevencia následných chuťových chýb vo fáze hrozna
Odporúčaná teplota fermentácie: 5 - 15 °C
Tolerancia alkoholu: 6 %
Dávkovanie
5 – 15 g/100 kg
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KVASINKY

NON- SACHAROMYCES
Oenoferm® wild & pure | 0,5 kg balenie
Zmes divokého kvasinkového kmeňa Torulaspora delbrückii a kvasiniek Saccharomyces
Cieľ ošetrenia
Zvýšená tvorba monoterpénov a ovocných esterov
Produkt a účinok
Vína fermentované s divými a čistými kvasinkami Oenoferm ® wild & pure sa vyznačujú
nasledujúcimi atribútmi:
• Zvýšená ovocnosť
• Krémová textúra
• Plnší pocit v ústach
• Vytvorenie jedinečného štýlu vína
• Vhodné pre biele a červené vína
Odporúčaná teplota fermentácie: 16 - 20 °C (biele)
25 - 33 °C (červené)
Tolerancia alkoholu: 14 %
Dávkovanie
20 – 40 g/100 l
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KVASINKY

Mierna

Mierna

●

Neutrálny

Estery,
terpény

Oenoferm® Bouquet

15

Vysoké

16 – 20
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Mierna

●
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terpény

Oenoferm® Champ

16

Stredné

14 – 26

Mierna

Mierna

●

Inhibičný

Estery,
terpény, plnšie
telo

Oenoferm® Freddo

15

Nízke

13 – 17
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●

Inhibičný

Estery,
terpény

Oenoferm® Klosternbg.

14
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17 – 22
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Oenoferm® MProtect

6
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Aroma
ochrana

Oenoferm® Pink

15

Nízke

13 – 20
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●

Inhibičný

Estery,
plnšie telo

Oenoferm® PinoType
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Vysoké

18 – 22

Pomalá
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●
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Estery,
terpény, plnšie
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Oenoferm® Rheingau
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Stredné
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Oenoferm® Riesling
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Oenoferm® Veltliner
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Oenoferm® wild & pure
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Oenoferm® X-thiol
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Stredné
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●
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terpény

Oenoferm® X-treme
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●
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Estery,
terpény

Killer faktor

Senzorický efekt

16 – 22

Vplyv na JMF

Tvorba peny

Stredné

Teplotný rozsah [°C]

16,5

Tolerancia
alkoholu %

Rýchlosť fermentácie

Požiadavky na výživu
a dusík

Prehľad našich kvasiniek

Biele a ružové vína
Oenoferm® Bio

●
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Mierna
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Podporujúci
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Oenoferm® wild & pure

14

Stredné
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Oenoferm® Zweigelt

15

Stredné
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Podporujúci

Senzorický efekt
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Vplyv na JMF
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Tvorba peny

Stredné

Teplotný rozsah [°C]
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Tolerancia
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Rýchlosť fermentácie

Požiadavky na výživu
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Prehľad našich kvasiniek

Červené vína
Oenoferm® Be-Red

Oenoferm® Bio

Oenoferm® Color

Oenoferm® Icone

Oenoferm® Rouge
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Neutrálny

Farba

Štruktúra,
odrodovosť
Farba
Estery,
Štruktúra,
plnšie telo
Aróma

Estery,
Štruktúra

ŠUMIVÝ

Oenoferm® Cha má nový názov, ale kvasinky zostávajú rovnaké!
Z CHA na Champ: Náš šampión šumivého vína je lepší ako kedykoľvek predtým!
Pôvodná selekcia zo Champagne, je ideálna pre výrobu prémiových šumivých vín.
Podporuje jemnú ovocnú vôňu s jemným orieškovým nádychom.
Ich pôvod z rodu Saccharomyces
Bayanus zaisťuje dokončenie
fermentácie bez zvyškového
cukru. Vďaka rýchlej a bezproblémovej fermentácii je
jasné číslo 1 na výrobu šumivých
vín. Oenoferm® CHAMP je možné
použiť aj ako záchrannú
kvasinku, keď sa zastaví fermentácia
a na fermentáciu ťažko fermentovateľných
médií. Oenoferm® CHAMP majú silný
Killer faktor, ktorý zaručuje dokonalosť
konečného vína.

Koncept šumivých vín
Aby sa splnili osobitné požiadavky pri výrobe šumivého vína, tento koncept zahŕňa enologické
prípravky osobitne navrhnuté na sekundárne kvasenie pomocou tradičnej metódy vo flašiach.
Oenoferm® Champ, VitaDrive® F3 a Erbslöh CompactLees sú kľúčom k úspechu pri tvorbe
moderného šumivého vína.

VitaDrive® F3
je nevyhnutnou výživou. Chráni a stimuluje kvasinky
počas rehydratácie a zlepšuje vlastnosti kvasiniek
pre sekundárnu fermentáciu.

Erbslöh CompactLees
Kvasinky po fermentácii rýchlo a úplne
sedimentujú s Erbslöh Compactlees.
Vyhnete sa ich hrudkovateniu kalov a striasanie
sedimentu je oveľa jednoduchšie.
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VÝŽIVA
REHYDRATACE
VitaDrive® F3 | 1/10 kg balenie
Výživa pre rehydratáciu kvasiniek
Odporúčanie
Mobilizácia sušených kvasiniek pre rýchlu fermentáciu a čistý aromatický profil
Produkt a účinok
VitaDrive® F3 ponúka nasledujúce výhody:
• Mobilizuje kvasinky pri aplikácii počas rehydratácie
• Odolnosť na stresové faktory, ako je pretrvávajúci nárast alkoholu, nízke teploty,
kvasinkové toxíny a rezíduá pesticídov
• Zabezpečenie celkového prekvasenia cukrov
Dávkovanie
Pridajte 1 kg VitaDrive do rehydratačnej zmesi na 1 kg sušených kvasiniek

VitaDrive® ProArom | 1 kg balenie
Organická výživa
Cieľ aplikácie
Ochrana pred stresom počas kvasenia a zachovanie aróm
Produkt a účinok
VitaDrive® ProArom je prípravok inaktivovaných kvasiniek a bunkových stien kvasiniek,
prirodzeného obsahu redukujúcich peptidov a esenciálnych živín, ako sú minerály,
vitamíny, aminokyseliny a prírodný glutatión. Možné sú nasledujúce aplikácie:
• Redoxný tlmivý roztok v prípade oxidačného stresu
• Udržuje a stabilizuje bunkovú štruktúru v prípade stresu, spôsobeného teplotou a etanolom
• Podporuje typické odrodové vône
Dávkovanie počas fermentácie alkoholu sa neodporúča!
Dávkovanie
20 - 30 g/100 l (Pridanie počas rehydratácie kvasiniek)
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VÝŽIVA

KVASENIE
OenoRed® | 1 kg balenie
Čistý kvasinkový autolyzát
Cieľ aplikácie
Zjemnenie vín a stabilizácia farieb v červených vínach
Produkt a účinok
OenoRed® obsahuje vysoký podiel komplexných polysacharidov z bunkových stien,
ktoré sa skladajú z manózy a glukózy, získaných vďaka špeciálnemu procesu rafinácie.
Aplikácia ponúka nasledujúce výhody:
• Stabilizácia antokyánov a tanínov uvoľnených z hroznových šupiek
• Väzba adstringentných tanínov reaktívnym mannoproteínom s polyfenolmi
Dávkovanie
30 - 40 g /100 l alebo kg

OenoRed® – autolyzát z čistých kvasiniek
OenoRed®

je prírodný kvasinkový derivát, ktorý sa používa na
zjemnenie červených vín a zvýšenie farebnej stability.
Obsahuje vysoký podiel komplexných polysacharidov z
bunkových stien bohatých na manózu a glukózu. Najmä
reaktívny mannoproteín, môže viazať adstringentné
triesloviny. Výsledkom sú červené vína so zvýšenou
sofistikovanosťou.

Kvasinkové polysacharidy
stabilizujú antokyány a taníny
uvoľnené z hroznových šupiek

Zvýšená
plnosť
vín

Zvýšenie
stability
farby

Zaokrúhľovanie
tvrdých hrán
tanínov

OenoRed® sa najlepšie používa s muštom, alebo počas
procesu rmutovania na skorú ochranu farby a komplexnosť
vín. Pri použití na konci fermentácie sa viažu tvrdé triesloviny
a vína sú tak jemnejšie.
Okrem toho OenoRed ® je fermentačná výživa. Môže sa
použiť na doplnenie živín k DAP či iných výživ kvasiniek. To
vedie k ďalšiemu výraznému zlepšeniu kvality vína.

Červené vína so zvýšenou
sofistikovanosťou, intenzívnejšou farbou,
zaobleným povrchom a harmonickou
štruktúrou.

PuroCell® O | 0,5 kg balenie
Organické certifikované bunkové stien kvasiniek
Cieľ aplikácie
Podpora kvasinkovej aktivity počas primárneho kvasenia
Produkt a účinok
Aplikácie s PuroCell® O:
• Adsorpcia inhibičných látok, najmä mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom
• Lepšie uvoľňovanie CO2 počas primárneho kvasenia
• Redukcia fenolových zlúčenín na zlepšenie chuti a aromatického profilu
• Reaktivácia zastaveného/pomalého kvasenia
PuroCell® O sa vyrába prírodným a inovatívnym procesom a je certifikovaný v súlade
s nariadením (ES) č. 834/2007. Spĺňa kritériá nariadenia (ES) č. 203/2012 pre ekologické
vína a všetky príslušné environmentálne požiadavky v USA.

DE-ÖKO-003

Dávkovanie
10 - 40 g/100 l
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VÝŽIVA
VitaFerm® Base | 5 kg balenie
Základná výživa s neaktívnymi kvasinkami
Cieľ aplikácie
Kvasinková výživa počas alkoholickej fermentácie
Produkt a účinok
VitaFerm® Base ponúka nasledujúce výhody:
• Vyrovnávanie nedostatkov živín v mušte a zabezpečenie bezpečnej fermentácie
• Zvýšený obsah dusíka
• Adsorpcia látok inhibujúcich fermentáciu
• Zabraňuje pachuti
• Zníženie viazania SO2, znižovanie potrieb SO2
Okrem živín, fosforečnanu amónneho a tiamín hydrochloridu (vitamín B1) dodáva aj
ďalšie cenné zložky z neaktívnych kvasiniek.
Dávkovanie
3 x 30 g/100 l

VitaFerm® Bio | 1/10 kg balenie
Certifikovaná organická výživa pre kvasinky
Cieľ aplikácie
Mobilizačný účinok na kvasinkovú aktivitu, prevencia zápachu
Produkt a účinok
VitaFerm® Bio je ideálny na podporu alkoholovej fermentácie s nasledujúcimi
výhodami:
• Vyvážené zásobovanie živinami až do konca fermentácie
• Rýchly nástup fermentácie
• Podpora fermentácie udržateľným spôsobom
• Vyhnutie sa zmenám teplôt po pridaní živín
• Výhoda: vyššia odolnosť kvasiniek voči stresovým faktorom
VitaFerm® Bio neobsahuje amónnu soľ. Je certifikovaný spoločnosťou Lacon GmbH
(DE-ÖKO-003).
Dávkovanie
30 - 40 g/100 l

VitaFerm® Ultra F3 | 1/10 kg balenie
Multi komplex živín
Cieľ aplikácie
Silná zmes živín s mnohými výhodami pre fermentáciu v ťažkých podmienkach
Produkt a účinok
VitaFerm® Ultra F3 dodáva nasledujúce výhody:
• Veľmi efektívny rast kvasiniek
• Vylepšená metabolická aktivita kvasiniek
• Urýchlený začiatok fermentácie
• Bezpečná konečná fermentácia
• Čistý profil vína
Vitálne kvasinky tvoria atraktívny aromatický profil a zníženú potrebu SO2.
Dávkovanie
3 x 30 g/100 l
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DE-ÖKO-003

VÝŽIVA
Vitamon® Liquid | 10/600/1 000 kg balenie
Tekutá výživa kvasiniek
Cieľ aplikácie
Rýchla kompenzácia a asimilácia pri nedostatku vitamínov a dusíka v mušte
Produkt a účinok
Vitamon® Liquid je tekutá živina založená na diamínfosfáte a tiamíne
(vitamín B1), ktorá ponúka nasledujúce výhody:
• Ľahká manipulácia a dávkovanie počas fermentácie
• Rovnomerná distribúcia v dôsledku prirodzeného pohybu fermentovaných muštov
• Žiadne uvoľňovanie CO2 v dôsledku kvapalnej forme, a preto žiadne penenie
z kvasného tanku
• Vitamín B1 dusík sa dá veľmi rýchlo asimilovať
Dávkovanie
200 ml/100 l

Dosiahnite maximum thiolov – VitaDrive® ProArom a Oenoferm® X-tiol F3
Oenoferm® X-thiol F3 sú hybridné kvasinky bez
GMO, ktoré selektoval Erbslöh Geisenheim. Fúzia
protoplastov, z dvoch rôznych kmeňov
Saccharomyces cerevisiae sa použili na
prepojenie pozitívnych vlastností oboch kmeňov.
Ide o silne fermentujúce hybridné kvasinky s
vysokou toleranciou na alkohol, ktoré posilňujú
ovocné tioly a exotické arómy. Oenoferm® X-tiol
F3 vyžaduje málo dusíka, generuje nízke množstvo

Broskyne
Čierne
ríbezle

Redukcia

Kyslosť

Zelené
čierne korenie

SO2 a nemá tendenciu produkovať H2S. Najvyššia
tvorba ovocných tiolov s Oenoferm® X-tiol F3
sa preukázalo pri teplotách kvasenia18 -22 °C.
Tropické ovocie
Konkurenčné kvasinky

Oenoferm® X-thiol F3

800
700

VitaDrive® ProArom
Oenoferm® X-thiol F3

Obr. 2 Test vo Francúzsku, 2017: Sauvignon Blanc fermentovaný

600

S Oenoferm® X-tiol F3 a porovnanie aromatického potenciálu
s VitaDrive® ProArom a bez neho.

500
400
300
200
100
0

Kontrola
Oenoferm® X-thiol F3

Bylinky

3MH(ng/l)

A3MH (ng/l) 4MMP (ng/l)

Celkově

Obr. 1 Porovnanie kvasiniek Oenoferm® X-tiol a

konkurenčných kvasiniek produkujúcich tioly v Sauvignon
Blanc, Francúzsko 2016.

Inovatívna výživová hodnota VitaDrive® ProArom je
odvodená z kvasiniek bohatých na glutatión, vysokú
prirodzenú koncentráciu redukujúcich peptidov,
manoproteínov, základných živín, minerálov, vitamínov
a aminokyselín.
Má vysoký obsah glutatiónu v aktívnej forme,
GSH, ktorý je zodpovedný za ochranu kvasiniek
pred stresom a prevenciu predčasnej oxidácie
odrodových aróm počas výroby vína.
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VÝŽIVA

DAP

Thiamin

Použitie

Celulóza

Autolyzát kvasiniek

Bunkové steny
kvasinek

Inaktivované kvasinky

Prehľad našich výživ

VitaDrive® F3
•

•

•

•

•

•

VitaDrive® ProArom

Vitamon® A

•

Vitamon® B-Sticks

•

Vitamon® Combi

Vitamon® CE

•

VitaFerm® Base

•

VitaFerm® Ultra F3

•

•

•

•

VitaFerm® Bio

•

OenoRed®

Bi-Start® Nutri
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•

Základná anorganická výživa

•

•

Pre silne odkalené/flotované mušty

•

•

Základná výživa pre kvasinky

•

•

Komplexná výživa pre optimálnu
fermentáciu
Čistá BIO výživa pre optimálnu
fermentáciu
Všeobecná podpora
fermentácie, reaktivácia
zastavenej fermentácie. Čisté
organická výživa.
Čistý kvasinkový autolyzát na
podporu fermentácie,
zaoblenosti a stabilizácie farieb
v červených vínach

•
•

Cielená dávka tiamínu pri botrytíde

•

•

Vitamon® Liquid

Rehydratácia kvasiniek a
ochrana arómy zvýšená
obsahom GHS
Základná dodávka dusíka

•

•

PuroCell® O

Rehydratácia kvasiniek

•

Kvapalná výživa DAP a tiamín

Podpora JMF

ENZÝMY
Trenolin® BouquetPLUS | 0,1/1 kg balenie
Tekutý pektolytický enzým
Cieľ aplikácie
Uvoľňovanie aromatických prekurzorov a terpénov
Produkt a účinok
Trenolin® Bouquet PLUS podporuje odrodový charakter vín:
• Typický profil odrôd sa stáva výraznejším
• Aromatické látky, ktoré sú viazané na glykozidy, sa môžu uvoľniť počas fermentácie a po nej
Dávkovanie
7 - 15 ml/100 l alebo kg

Zvýšenie arómy bielych vín v dôsledku enzymatických aktivít β-glykozidázy

Na rozdiel od iných aromatických enzýmov s ß-glykozidickou
aktivitou, Trenolin BouquetPLUS ® nie sú inhibované vysokými
koncentráciami glukózy. Preto podporuje výrazné zvýšenie
uvoľňovania aróm už počas alkoholovej fermentácie, alebo
v bielych vínach so zvyškovým cukrom.

Linalool
Citronellol

Nerol
Geraniol

Terpineol

90
80

Koncentrácia v μg/l

Hlavná časť primárnych aromatických zlúčenín vína patrí do
skupiny terpénov. Nachádzajú sa predovšetkým v šupke
hrozna ako prekurzory monoterpénu viazaného na cukor. V
tejto glykozidovej forme sú arómy neutrálne. Enzymatické
štiepenie cukrov uvoľňuje príslušný monoterpénový alkohol a
stáva sa organolepticky zistiteľným. Zvyšky monoterpénového
alkoholu a cukru sú spojené väzbou glykozidu, takže
enzymatické uvoľňovanie sa vykonáva ß-glykozidmi.

70
60
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40
30
20
10
0

Konkurent

β-glykosidáza
po
fermentácii

Pred fermentácia
s
o
Trenolin
BouquetPLUS

Obr. 1 Obsah terpénu v Tramíne vo vzťahu k

pridávaniu enzýmov beta-glykozidázy (Spolkový
výskumný ústav, Freiburg)

Trenolin® FastFlow DF | 0,1/1 kg balenie
Kvapalný špeciálny enzým
Cieľ aplikácie
Cielený rozklad rozvetvených pektínov ich hydrolýzou v mušte.
Produkt a účinok
Hroznový pektín je obzvlášť bohatý na bočné reťazce Arabinogalacan II. To je dôvod,
prečo sa hroznový pektín ťažšie rozkladá v porovnaní s inými ovocnými pektínmi a
väčšina rozvetvených zvyškov pektínu zostáva v mušte a víne. Trenolin® FastFlow DF
ponúka nasledujúce výhody:
• Pektín stráca schopnosť viazať vodu a viskozita sa znižuje
• Je možné použitie pri nízkych teplotách
• Zvýšená filtrovateľnosť pre biele a červené vína
Dávkovanie
3 - 10 ml/100 l alebo kg
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ENZÝMY
Trenolin® Filtro DF | 1 kg balenie
Tekutá beta-glukanáza na zlepšenie filtrácie
Cieľ aplikácie
Uvoľnenie filtrácie so širokou škálou činností
Produkt a účinok
Mušty a vína z hrozna postihnutého hubami je často problematické filtrovať v
dôsledku tvorby slizkých látok a zmeny koloidnej štruktúry spôsobenej hubami, najmä
botrytídou. Trenolin® Filtro DF ponúka nasledujúce výhody:
• Predvídateľným problémom s filtráciou je možné zabrániť už vo fáze muštu
• Odstránenie problémov s filtráciou vo fáze vína
• Enzymatický rozklad všetkých slizovitých látok v mušte a mladom víne
• Bez vedľajších účinkov cinnamoylesterázy a oxidázy
• Posilnenie sviežosti odrodového charakteru
Dávkovanie
10 - 20 ml/100 l

Trenolin® FlotPLUS | 1/10 kg balenie
Tekutý flotačný enzým
Cieľ aplikácie
Flotácia bielych a ružových muštov
Produkt a účinok
Zloženie Trenolin® FlotPLUS je zamerané na aktivitu pektinesterázy, ktorá ponúka nasledujúce výhody:
• Veľmi rýchla flokulácia a uľahčenie účinného flotačného procesu
• Bez cinnamoylesterázové aktivity
• Žiadna tvorba nežiaducich prchavých fenolov
Dávkovanie
1 – 8 ml/100 l

Trenolin® Frio DF | 0,1/1 kg balenie
Tekutá pektináza pôsobiaca za nízkych teplôt
Cieľ aplikácie
Rýchla a účinná hydrolýza pektínu v bielom a červenom mušte počas procesov macerácie
za studena do 5 ° C.
Produkt a účinok
Trenolin® Frio DF je vysoko hospodárny a ponúka nasledujúce výhody:
• Vynikajúci výkon v krátkych kontaktných časoch a tiež pri veľmi nízkych teplotách
• Uvoľňovanie aromatických prekurzorov počas macerácie hrozna a muštu za studena
• Pektíny s vysokou schopnosťou viazania vody sú hydrolyzované
• Zlepšený odtok muštu pri nízkych tlakoch
Dávkovanie
2 - 10 ml/100 l alebo kg
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ENZÝMY
Trenolin® Mash DF | 0,1/1 kg balenie
Inovatívny enzýmový komplexný prípravok
Cieľ aplikácie
Urýchlenie macerácie hrozna u bielych odrôd
Produkt a účinok
Trenolin® Mash DF ponúka nasledujúce výhody:
• Zrýchlená macerácia hroznového materiálu
• Oslobodenie aromatických prekurzorov a zvýšenie typických odrodových charakteristík
• Percento šťavy z lisovania sa zvýši
Jeho účinnosť závisí od rýchlosti pridania, teploty a reakčného času. To môže byť
zlepšené skorým pridaním do pomletého hrozna.
Dávkovanie
1 - 4 ml/100 l alebo kg

Trenolin® Opti DF | 0,1/1 kg balenie
Jemná granulovaná pektináza
Cieľ aplikácie
Rýchla a úplná degradácia pektínu, ideálna pri odkalovaní muštov
Produkt a účinok
Trenolin® Opti DF je purifikovaný enzýmový prípravok s vyváženým zložením
enzymatických aktivít, ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Rýchla a úplná degradácia pektínu
• Lepšia výlisnosť, kratšie časy lisovania, zvýšená kapacita lisovania
• Zvýšený podiel samotoku, znížená extrakcia trieslovín a horkých látok
• Vynikajúci číriaci účinok v mladom víne a zvýšený výkon filtra
• Obzvlášť vhodný pre odkalovanie muštov
Dávkovanie
1 - 3 g/100 l alebo kg

Trenolin® PEXX DF | 10 kg balenie
Tekutý enzým
Cieľ aplikácie
Vynikajúca príprava muštu na podporu nasledujúcich separačných procesov
Produkt a účinok
Trenolin® PEXX DF poskytuje vďaka svojej vysokej koncentrácii činností tieto výhody:
• Drastické zníženie viskozity v krátkom čase
• Optimalizácia podmienok flotácie, reverznej osmózy, koncentrácie hroznového muštu
• Ideálny pre veľké vinárstva
• Vylepšený vztlak sedimentových častíc a dobrá príprava na tangenciálnu
filtráciu
• Problematické pektínové látky sa hydrolyzujú vo veľmi krátkom čase
• Veľmi reaktívne pri hodnotách pH okolo 3,0
Dávkovanie
0,5 - 1,5 ml/100 l
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ENZÝMY

Trenolin® Rosé DF
Ideálna farba pre
moderné ružové vína
Ružové
vína sú
veľmi žiadané,
pričom trend
smeruje k svetlejším
vínam na celom svete.
To zodpovedá súčtu farieb.
(420 nm + 520 nm + 620 nm)
menej ako 1 v hotovom víne.
Osobitným problémom je zvýšenie
extrakcia farieb vín Blanc de noir
a Pinot gris počas lisovania. Tieto vína
sa často liečia aktívnym uhlím na zníženie
farby. Výsledkom je strata kvality vín. Trenolin®
Rosé DF má veľmi nízke maceračné vlastnosti, a
preto nižšiu extrakciu farieb aj pri vyšších tlakoch
lisovania.

Koncept Rosé
Koncept ružového vína zahŕňa enologické prípravky optimalizované pre špeciálne potreby výroby
ružového vína. Trenolin® Rosé DF, LittoFresh® Rosé a Oenoferm® Pink podporujú moderný štýl ružového
vína, ktorý sa vyznačuje jasným ovocným profilom a svetlejšou farbou.

LittoFresh® Rosé

Oenoferm® Pink

LittoFresh® Rosé je špeciálne vyvinutý produkt
založený na fytoproteínoch a PVPP. Používa sa
na ošetrenie muštov pri výrobe ružového vína, na
odstránenie oxidovateľných fenolov a na
zníženie farby, najmä žltých odtieňov.

Oenoferm® Ružová sú kvasinky, ktoré podporujú
štýl moderných medzinárodných štýlov
ružového vína - sviežeho, suchého, s výrazným
ovocím. Prináša do vína kvetinovú arómu, malinu,
červené ovocie a jemné korenie.

Trenolin® Rosé DF | 0,1/1 kg balenie
Enzym s nízkou extrakciou farbív
Cieľ aplikácie
Spracovanie rmutu vo vinárstve pre ružové, blanc de noir a blanc de gris.
Produkt a účinok
Trenolin® Rosé DF je tekutý enzýmový prípravok, ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Veľmi slabá schopnosť macerácie
• Ideálny výber pre hrozno bohaté na antokyány, na teplé podmienky zberu a
vysoké pH
• Vyššie percento šťavy zo samotoku
• Vyššia výlisnosť při nižšom lisovacom tlaku
• Znížená extrakcia polyfenolov a bez aktivity cinnamoylesterázy
Dávkovanie
2 - 3 ml/100 l alebo kg
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ENZÝMY
Trenolin® Rouge DF | 0,1/1 kg balenie
Tekutý enzým pre červená vína
Cieľ aplikácie
Vinifikácia plných červených vín s vyváženou štruktúrou tanínov
Produkt a účinok
Trenolin® Rouge DF ponúka nasledujúce výsledky:
• Optimalizácia farby počas fermentácie na šupke, a to aj počas termo-vinifikácie
• Vďaka enzýmovej aplikácie sa výnos zvyšuje o 5-8 %
• Zvýšené uvoľňovanie farebných pigmentov počas extrakcie muštu
• Extrakcia tanínov, ktoré dávajú hotovému vínu typický plný charakter
Dávkovanie
3 - 10 ml/100 l alebo kg

Trenolin® SuperPLUS DF | 1 kg balenie
Vysoko aktívna tekutá pektináza
Cieľ aplikácie
Rýchla degradácia pektínu
Produkt a účinok
Trenolin® SuperPLUS ponúka nasledujúce výhody:
• Zvýšenie podielu samotoku
• Jednoduchšia filtrácia
• Čas lisovania sa skráti a kapacita lisu sa zvyšuje
• Je rýchla a kompaktná sedimentácia kalu v mušte.
V dôsledku čistoty enzýmu sa eliminujú nežiaduce vedľajšie účinky a zachováva sa
sviežosť a odrodový charakter hrozna.
Dávkovanie
3 - 10 ml/100 l

Trenolin® Sur-Lies DF | 0,1/1 kg balenie
Enzým s beta-glukanázovou aktivitou k „Sur-Lies“
Cieľ aplikácie
Zlepšená autolýza kvasiniek pre plné, krémové vína
Produkt a účinok
Trenolin® Sur-Lies DF podporuje nasledujúce výhody:
• Degradáciu jemných kalov perforáciou bunkovej steny kvasiniek
• Urýchľuje uvoľňovanie manoproteínov z bunkovej steny kvasiniek
• Kvasinkové manany a aminokyseliny sa uvoľňujú v ďalšom enzymatickom procese
• Mannoproteiny a kvasinkové manany vedú k intenzívnejšiemu, dlhšie trvajúcemu
pocitu v ústach a krémovejšej, jemnejšej chuti
• Vylepšuje sa štruktúra a hustota vín
Dávkovanie
2 – 5 ml/100 l
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ENZÝMY
Trenolin® Thermo-Stab DF | 1 kg balenie
Termostabilný pektolytický enzým
Cieľ aplikácie
Zrýchlená macerácia červeného muštu pre lepšiu extrakciu farbív a jemných
tanínov
Produkt a účinok
Trenolin® Thermo-Stab DF ponúka nasledujúce výhody:
• Vylepšuje sa čerpateľnosť, lisovateľnosť a priechod muštu cez vinifikátor
• Zrýchlená extrakcia katechínov
• Znížená tvorba peny
Dávkování
2 – 4 ml/100 l nebo kg

Cinnamyl esteráza

Aktivita (U/mL)

Cinnamylesteráza je štiepací ester, ktorý sa môže prirodzene vyskytnúť v enzýmových prípravkoch ako
vedľajšia aktivita. Prítomnosť Cinnamylesterázy podporuje tvorbu prchavých fenolových substrátov
zodpovedných za aromatickú odchýlku vo vínach. Tvorba prchavých fenolových látok závisí od
koncentrácie voľných fenolových kyselín, ako je kyselina kávová, alebo kyselina fumarová. V procese
fermentácie môžu byť tieto kyseliny premenené na prchavé fenolové deriváty v dôsledku
dekarboxylazovej aktivity kvasiniek. V závislosti od koncentrácie prchavých fenolových látok, ako je 4vinyl guajakol a 4-vinyl fenol, sú vnímané ako korenisté a pozitívne prispievajú k vôni, alebo môžu spôsobiť
zápach, ktorý je často opísaný ako "lekáreň". Na rozdiel od všetkých testovaných komerčných
aromatických enzýmov, enzýmy Trenolin® neobsahujú cinnamylesterázovú aktivitu.
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Enzýmy Trenolin®
Konkurenčné β-glycosidase enzýmy
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Obr. 1 Aktivita Cinnamylesteras rôznych aromatických enzýmov

Trenolin® Xtract DF | 0,1/1 kg balenie
TOP kvapalný enzým pre výrobu červeného vína
Cieľ aplikácie
Kompletná hydrolýza pektínu, extrakcia farebných pigmentov a katechínov
Produkt a účinok
Trenolin® Xtract ponúka nasledujúce výhody:
• Vysoko aktívny, tekutý enzým na ošetrenie červených rmutov počas fermentácie na šupke
• Pôsobí na stabilizáciu dozrievania bohatých červených vín
• Bez cinnamyl esterázy
Dávkovanie
1 - 5 ml/100 l

34

ENZÝMY
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NOVÉ CESTY

Klimatická zmena
Globálna klimatická kríza mení naše remeslo často nepredvídateľným spôsobom. Sucho,
teplo, meniace sa vegetačné obdobia a dokonca aj nové príležitosti pre nás predstavujú
výzvy. V spoločnosti Erbslöh Geisenheim vám ponúkame v našom portfóliu celý rad riešení,
ako sa s tým kreatívne vysporiadať. Tu sú naše najzaujímavejšie možnosti, mnohé ďalšie sú
stále vo vývoji.

Taníny
Jednotlivé funkcie síry
môžu prevziať aj iné
látky. Táto rozšírená
ochrana nadobúda
na dôležitosti kvôli
rastúcim hodnotám
pH vín, aby bolo
možnén naďalej primerane
pracovať s povoleným množstvom síry. Najmä na
ochranu pred oxidáciou, alternatívou k síre je
Tannivin ® Galléol. Tento špeciálne vybratý tanín z
hálok je schopný zachytiť kyslík pred vytvorením
oxidačných spojení s arómami a inými zložkami
vína. Náš tanín z hroznovej šupky Tannivin® Grape
chráni vína pred príliš rýchlym starnutím vo fľaši.

Enzýmy
Správny enzým môže
výrazne zvýšiť výrobnú
kapacitu a udržateľnosť.
Lisovacie a predčíriace
témy sú najväčšou
výzvou každého
ročníku.
Rýchlo sa meniace extrémy počasia však môžu
vyžadovať zber čo najskôr. Iba týmto spôsobom
sa môže zachovať potrebná kvalita hrozna a
minimalizovať hrozbu straty výnosov. Dostatočné
chladenie, energia, voda a práca nie sú vždy k
dispozícii, rovnako ako kapacita nádrží. Rýchlosť
drasticky znižuje náklady, zabezpečuje kvalitu a
kvantitu a má pozitívny vplyv na celkový výsledok.
Vína sa vyrábajú za nižšiu cenu, šetrnejšie k
životnému prostrediu, udržateľnejšie a
konkurencieschopné.
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Dosky
E.Staves produkty sú
vyrobené z
francúzskeho dubu a
musia spĺňať rovnaké
nároky na kvalitu ako
dúžky na klasické sudy.
E.Staves je udržateľná
voľba z mnohých
hľadísk.

NOVÉ CESTY
V porovnaní so sudom vyžaduje E.Staves menej
dreva na porovnateľné množstvo vína a tento
proces spotrebuje len zlomok vody a energie v
porovnaní s čistením a starostlivosťou o sudy.

Vegan
Vegánske ošetrenie
muštu a vína sa
viditeľne vyvíja do stavu
najmodernejšie techniky
a súčasne je stále
žiadanejším faktorom
stále viac partnerov
a spotrebiteľov.
Naše produkty
LittoFresh® sú
založené na vysoko
účinných hrachových
bielkovinách.V závislosti
na zložení a kombinácií
sú k dispozícií možnosti
pre čírenie, flotáciu, alebo
korekciu polyfenolov.
Pretože je k dispozícii v práškovej i tekutej forme, práca s nimi
nevyžaduje ďalšiu úpravu.
Hráškový proteín dôsledne znižuje
stopu CO2 v pivničnom hospodárstve
a zaisťuje bezchybnú kvalitu vín.

Bio-ochrana
V enológii je
rozšírené používanie
nesacharomycetov v
kombinácii s klasickými
vinnými kvasinkami.
Teraz máme možnosť
nimi chrániť aj hrozno.
Mnohostranné vlastnosti
divokých kvasiniek rozširujú
spektrum aplikácií, napríklad potlačením
sprievodnej flóry hrozna.

Týmto spôsobom umožňujú obmedziť používanie
SO2,zlepšiť arómu, znížiť výsledný obsah alkoholu,
alebo stabilizovať farbu vína. Kvasinkové druhy
rodu Metschnikowia sa ukázali ako obzvlášť
vhodné na tento účel. Cieľom tu nie je
alkoholová fermentácia, ale kontrola existujúcej
mikrobiologickej flóry. Oenoferm® MProtectvám
umožňuje opustiť ochranu hrozna SO2 a tým aj
chráni rovnováhu síry výsledných vín. V chladných podmienkach môže byť hrozno, rmut a
mušt účinne chránené pred negatívnou
mikrobiologickou aktivitou. Dôsledne je
zabránené vzniku pachutí.

Managment kyselín
Dátumy zberu sa stali vo všetkých smeroch menej
predvídateľnými. Súčasne sa úroveň kyselín a
hladiny pH vyvíjajú veľmi odlišne - dokonca aj v
jednej oblasti. Každý ročník so sebou prináša
množstvo individuálnych situácii,
dokyslenie, alebo
odkyslenie už nie sú
jedinou otázkou.
Presné spracovanie
každého ročníka,
každej odrody hrozna
a každého vína sa
stalo viac, ako
kedykoľvek predtým
nevyhnutnosťou.
So širokou škálou konkrétnych produktov vám
Erbslöh ponúka všetky potrebné možnosti pre vaše
individuálne výzvy.
Tradične sa vykonáva JMF v červených a
ružových vínach. Pre biele vína sa jablčno-mliečna
fermentácia zaviedla ako jemná, štýlovo
vylepšená varianta redukcie kyselín. Ponúkame
širokú škálu špecializovaných baktérií, ktoré
pokrývajú všetky možnosti. Boerovin a kyselina
vínna od Erbslöh zabezpečujú stabilitu muštu a
vína rýchlou korekciou hodnoty pH. Na zníženie
kyslosti poskytujú Erbslöh Kalk, Kalinat a Neoanticid
možnosti na každom kroku výroby vína.
Postavte sa výzvam zmeny klímy s Erbslöhom
ako silným partnerom na vašej strane!
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BENTONITY
Ultrabent®

PORE-TEC

UF| 20 kg balenie

Veľmi čistý granulovaný sodno-vápenatý bentonit
Cieľ aplikácie
Stabilizácia proteínov a koloidných zákalov pri cross flow filtrácii
Produkt a účinok
Ultrabent UF má špecifickú granulometriu (absenciu častíc > 100 μm), ktorá ponúka
nasledujúce výhody:
• Žiadne abrazívne poškodenie membrán
• Priame dávkovanie do membrán z dutých vlákien v dôsledku definovanej veľkosti častíc
• Čírenie a stabilizácia v jednom kroku
Dávkovanie
25 - 200 g/100 l

FermoBent®

PORE-TEC

| 20 kg balenie

Muštový bentonit
Cieľ aplikácie
Bentonit aplikovaný do muštu počas fermentácie
Produkt a účinok
FermoBent@ PORE-TEC je bentonit pre časovo úspornú ko-fermentáciu
s nasledujúcimi atribútmi:
• Intenzívna a selektívna adsorpcia proteínov a inhibičných látok vďaka svojej
špecifickej pórovitej štruktúre
• Je možné priame dávkovanie do kvasiaceho muštu
• Môže zostať v fermentačnom médiu kvôli svojej extrémne nízkemu obsahu železa
• Lepšie uvoľňovanie CO2 počas fermentácie
• Bude oddelený od vína spolu s kvasničnými kalmi
Dávkovanie
100–200 g/100 l

MostRein®

PORE-TEC

| 20 kg balenie

Granulovaný bentonit s aktívnym uhlím
Cieľ aplikácie
Intenzívna a selektívna adsorpcia zložiek, inhibujúcich fermentáciu
Produkt a účinok
MostRein® PORE-TEC ponúka nasledujúce výhody:
• Rozhodujúci na výrobu čistých vín v prípade hrozna poškodeného botrytídou
• Na základe vybraných montmorillonitových ílov
• Plus špecifické, vysoko čisté, rastlinné aktívne uhlie
Dávkovanie
50 – 250 g/100 l

38

BENTONITY
NaCalit®

PORE-TEC

| 5/20 kg balenie

Prémiový granulovaný sodno-vápenatý bentonit
Cieľ aplikácie
Vynikajúca flokulácia, adsorpcia a čírenie vín
Produkt a účinok
Aplikácia NaCalit® PORE-TEC ponúka nasledujúce výhody:
• Ľahko rozpustný a suspendovateľný vďaka granulácii PORE-TEC
• Intenzívna a selektívna adsorpcia proteínov a koloidov
• Aj pri vysokých hodnotách pH docháza k silnému číriacemu efektu
• Nízky objem sedimentu vďaka presnému výberu minerálov
• Veľmi efektívny v problematických prípadoch
Dávkovanie
50 – 200 g/100 l

Seporit PORE-TEC | 20 kg balenie
Muštový granulovaný Ca-Na bentonit
Cieľ aplikácie
Čistá fermentácia a starostlivá stabilizácia bielkovín v mušte
Produkt a účinok
Používanie Seporit PORE-TEC ponúka nasledujúce výhody:
• Skoré odstránenie zložiek inhibujúcich fermentáciu
• Intenzívna a selektívna adsorpcia bielkovín
• Ľahké rozpustenie v dôsledku špecifickej pórovitej povrchovej štruktúry
• Účinné čírenie muštov vďaka vybraným minerálom
Dávkovanie
50 – 250 g/100 l
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BENTONITY

Inline stabilizácia
Moderná technológia tangenciálnej filtrácie umožňuje priame pridanie bentonitu a
aktívneho uhlia do filtra, čo umožňuje stabilizáciu a čírenie v jednom kroku. Vinárom to
umožňuje nielen znížiť spotrebu bentonitu/aktívneho uhlia, ale i eliminovať čas
sedimentácie po čírení, znížiť množstvo odpadu vína a sedimentov, ale tiež šetriť čas,
energiu a vodu, a to všetko súčasne.
Aplikácia sa vykonáva pomocou in-line
dávkovacieho systému riadeného prietokomerom.
Môže byť použitý v cross flow filtroch Pall Oenofine
xl a Bucher Flavy tandem. Pre priame použitie v
dynamických Cross - Flow filtroch, alebo
systémoch iných výrobcov kontaktujte prosím
vopred výrobcu filtru.
◆ ≤ 45µ ◆ ≥ 45µ - 100 µ ◆ ≥ 100µ
100
80
60
40
20
0
Ca-Na
bentonity

Ultrabent UF

Aktívne
uhlie FA-typ

Akticol FA-UF

Obr. 1 Produkty UltraBent UF a Akticol FA-UF sú jedinečné vďaka

svojim mimoriadne malým veľkostiam častíc

Akticol FA-UF
Kyselinou aktivovaný a vysoko účinné práškové
uhlie čisto rastlinného pôvodu. Nižšie dávky sú
možné vďaka vysokej adsorpcii fenolov Akticol-om
FA-UF, zatiaľ čo zároveň je možné dosiahnuť lepší
odfarbovací účinok. Zloženie a čistota tohto uhlia
umožňuje veľmi šetrné použitie na víno v
kombinácii so zanedbateľným abrazívnym
vplyvom na cross flow filtre.
Organizácia plnenia do fliaš môže byť zásadne
zjednodušená a flexibilnejšia kombináciou
niekoľkých pracovných krokov. Pracovný čas na
prípravu a čistenie sa drasticky znižuje. Dostupný
priestor v nádrži sa využíva najefektívnejším
spôsobom, čo zvyšuje ziskovosť vinárstva. Nielenže
sa zníži stopa CO2 vína, ale spotreba vody je tiež
trvalo minimalizovaná. Vína sa tak môžu predávať
včas a s vysokou udržateľnosťou zároveň.

Na prvý pohľad:
Bentonit a aktívne uhlie vhodné pro Cross - Flow
filtráciu majú definovanú veľkosť častíc,
a preto sa v porovnaní s membránovými
systémami vyznačujú nižšou abrazivitou. Napríklad
bentonitové častice v Ultrabent UF sú všetky
menšie ako 100 mikrónov a iba 0,2% častíc je
väčších ako 45 mikrónov.

UltraBentPORE-TEC UF

• Redukcia času a námahy
• Úspora energie a vody
• Vyššie a flexibilnejšie výrobné kapacity
• Znížený vstup bentonitu
• Extrémne jemná granulácia k ochrane filtračných
membrán
• Žiadne náklady na likvidáciu filtračných materiálov

Tento špeciálny bentonit sa používa na výrazné
zníženie úsilia potrebného na stabilizáciu a
filtrovanie proteínov. Okrem toho čistota
UltraBentPORE-TEC UF a vysoká adsorpčná kapacita
znižujú dávkovanie až o 30% v porovnaní s
konvenčným bentonitom.

Inline stabilizácia je alternatívou ku konvenčným filtračným procesom, čím sa šetria zdroje a
náklady.
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AKTÍVNE UHLIE
CarboTec GE| 7,5/20 kg balenie
Špeciálny adsorpčný granulát
Cieľ aplikácie
Adsorpcia a odstránenie nežiaducich zložiek v muštoch
Produkt a účinok
CarboTec GE ponúka nasledujúce výhody:
• Zachovanie čistoty aróm
• Odstránenie nečistôt, ako sú zvyšky z postrekov alebo pachute spôsobené hnilobou
• Zrýchlenie čírenia muštov
• Odstránenie niektorých proteínov a koloidov spôsobujúcich zákaly
• Dezodoračný účinok a spoľahlivé, čisté kvasenie
Dávkovanie
50 – 200 g/100 l

Granucol® FA| 1/10 kg balenie
Pelety z aktívneho uhlia
Cieľ aplikácie
Redukcia farby a eliminácia hnedastých farebných pigmentov
Produkt a účinok
Granucol® FA ponúka nasledujúce výhody:
• Redukcia trieslovín a polyfenolov
• Eliminácia intenzívneho sfarbenia a zhnednutia muštov/vín
• Ľahko sa rozpúšťa v dôsledku špeciálneho výrobného procesu
• Rýchla a kompaktná sedimentácia v nádrži
Dávkovanie
10–40 g/100 l

Granucol® GE | 1/5/10 kg balenie
Pelety z aktívneho uhlia
Cieľ aplikácie
Adsorpcia neželaných pachov
Produkt a účinok
Granucol® GE ponúka nasledujúce výhody:
• Selektívna adsorpcia neželaných pachov
• Ľahko sa rozpúšťa v dôsledku špeciálneho výrobného procesu
• Rýchla a kompaktná sedimentácia v nádrži
Základnou zásadou spracovania hrozna je použitie 1 g/100 l Granucolu ® GE na
percento hrozna postihnutého plesňami, najlepšie pridať do odkalovacej nádrže
Dávkovanie
10 – 40 g/100 l

DUBOVÉ ALTERNATÍVY
E.Staves a e.Bois® sú ideálne na obohatenie a podporu aromatického vyjadrenia vašich vín,
posilnenie ich štruktúry a stabilizáciu farby.

e.Staves – prvotriedna kvalita pre výnimočné vína
Nový výber od e.Staves prináša sladkosť a komplexnosť. Elegantný profil,
vytvorený alternatívami duba pripomína profil dubových tyčiniek.
Zároveň dlhšia doba macerácie umožňuje lepšiu integráciu dreva.
e.Staves sú k dispozícii s tromi rôznymi toustovaniami:

e.Staves Light – ČERSTVOSŤ, OVOCIE, ŠTRUKTÚRA A OBJEM
e.Staves 70% Medium – KARAMEL, VANILKA A OPEKANÉ TÓNY
e.Staves 80% MediumPLUS – KÁVA A PRAŽENÉ TÓNY

e.Bois® – pre rýchly organoleptický účinok na vysokej úrovni
Použitie dubových chipsov je rýchlym riešením, ako do vína dostať vlastnosti dubu.
e.Bois® tiež umožňujú maskovať nezrelé tóny alebo odchýlky v chuti. S krátkym
časom macerácie a rýchlou extrakciou je možné integráciu dubovej chuti vykonať
aj v neskorých fázach výrobného procesu vína. Dubové chipsy e.Bois® sú k dispozícii
v týchto toustovaniach:

e.Bois® Reglissa – SLADKÉ DRIEVKO A DYM
e.Bois® Opéra – KARAMEL A PRAŽENÉ TÓNY
e.Bois® Muffins – DREVO A VANILKA
e.Bois® Vanilla – VANILKOVÉ A OPEKANÉ TÓNY
e.Bois® Fondant – SLADKÉ A PIKANTNÉ
e.Bois® Sorbet – ČERSTVOSŤ & OBJEM
e.Bois® Fraîcheur – ČERSTVOSŤ A OBJEM, GRANULOVANÉ
Jednou z veľkých výhod používania dubových chipsov e.Bois® je možné
vysoké dávkovanie, aby sa získali intenzívne dubové príchute.
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e.Staves

DUBOVÉ ALTERNATÍVY

Chêne pour l’œnologie

Používanie duba pri výrobe vína sa v posledných rokoch stáva čoraz rozmanitejším a variabilnejším. e.Staves sú ideálnym novým prírastkom do portfólia Erbslöh.
Výrobky e.Staves sú vyrobené z
francúzskeho duba a
spĺňajú rovnaké požiadavky na
kvalitu, ako drevo pre klasické
sudy. Na rozdiel od produkcie
sudov, e.Staves nemá výrobné
kroky, ako je tvarovanie a
ohýbanie, čo zníži náklady a
s nimi aj cenu.
Drevo je veľmi heterogénna
surovina. Napríklad dub
z oblasti Vosges obsahuje
viac vanilínu, zatiaľ čo drevo z
Limusin je bohatší na
taníny. Zloženie prírodných
zlúčenín sa veľmi líši v závislosti od
druhu a pôvodu dreva.

Sušenie
Sušenie dreva prebieha vonku po dobu 24
mesiacov. Tento proces zaisťuje stabilizáciu a
umožňuje pomalé fyzikálno-chemické reakcie a
plný rozvoj arómy. Umelé sušenie nemôže
dosiahnuť porovnateľný výsledok.

Opálenie
Oplálenie prebieha klasickým procesom,
ktorý je najmä šetrný k aróme a
umožňuje veľmi rovnomerné stupne
toustovania. Úplná vysledovateľnosť od
lesa až po hotové e.Staves zaručuje
homogénnosť balenia a konzistentný
profil výrobku.

Účinok vo víne
e.Staves majú účinok na stabilizáciu
farieb a významne prispievajú k
harmonizácii tanínov. Ponúkajú širokú
škálu prchavých a neprchavých
zlúčenín, ktoré majú veľký vplyv na
štruktúru, farbu a zložitosť vín.

• Počas fázy fermentácie: dôraz na ovocnosť a
rovnováhu, lepšia integrácia dreva
• Počas zrenia: silnejší aromatický vplyv, menej dobrá
integrácia dreva
Rôzne stupne toustovania je možné kombinovať dokonca aj v jednej nádobe. Úplne individuálne
dozrievanie je možné podľa vína, štýlu a ročníka.
Použitie e.Staves je oveľa
udržateľnejšie v porovnaní so
sudom. Ich použitie vyžaduje menej
dreva ako suroviny a len zlomok
vody a energie na čistenie a
konzerváciu.
e.Staves sú vhodné pre biele, ružové a červené
vína. S ich pomocou je ľahké dosiahnuť jasnú
diferenciáciu portfólia s celkovou zvýšenou
hodnotou. V porovnaní s čipsami je aplikácia
oveľa pomalšia, čo vedie k zložitejším vínam.

Na prvý pohľad:
• Antioxidačný účinok, ochrana arómy
• Zosilnenie štruktúry s tanínmi
• Bilancia fenolových zlúčenín: intenzita a úprava
• Vývoj aromatického profilu

DUBOVÉ ALTERNATÍVY
e.Staves
e.Staves sú vyrobené z vysoko kvalitného francúzskeho duba. Dubové drevo sa mieša vonku najmenej 24
mesiacov. Dosky sú k dispozícii vo verziách light, medium a medium PLUS.
e.Staves zvyšujú zložitosť vín a prinášajú jemné tóny mandlí, karamelu alebo dymu v závislosti od stupňa
toustovania.
Dávkovanie
(dosky/100 l)

Produkt

Aplikácia/účinok

Balenie

e.Staves

Francúzsky dub

Čerstvosť, ovocie, štruktúra a objem

0,5 – 3

10 Dosiek

e.Staves 70%

Francúzsky dub medium

Karamel, vanilka a opálené tóny

0,5 – 3

10 Dosiek

e.Staves 80%

Francúzsky dub PLUS
mediumPLUS

Káva, silné tóny dreva a praženie

0,5 – 3

10 Dosiek

e.Bois® dubové čipsy
e.Bois® dubové čipsy sú vyrobené buď z amerického alebo francúzskeho duba. Čipsy e.Bois® sa
používajú na optimalizáciu organoleptických vlastností vína a zlepšenie jeho tanínovej štruktúry. Sú tiež
ideálne pre barikové sudy a na osvieženie starších sudov.
Francúzsky dub s rôznym stupňom toastovania je doplnený stredne opáleným americkým dubom.

e.Bois® Reglissa

e.Bois® Opéra

e.Bois® Muffins

e.Bois® Vanilla

e.Bois® Fondant

e.Bois® Sorbet

e.Bois® Fraîcheur

Produkt

Aplikácia/účinok

Dávka
(g/100 l)

Balenie

Francúzsky dub
mediumPLUS

Veľmi drevnaté, dymové

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Francúzsky dub medium

Intenzívne, silné dubové a opálené
tóny, silné karamelové tóny

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Americký dub medium

Harmonická rovnováha duba a
vanilka

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Francúzsky dub medium

Výrazný dub, veľa vanilky

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Francúzsky dub light

Pikantná, výrazná sladkosť, silnejšia
ako "vanilka", stredný dubový vnem

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Francúzsky dub neopálený

Čerstvosť, dodáva objem,
ovocnosť a stabilizáciu farieb

50 – 500

2 x 5 kg
infúzny vak

Francouzský dub neopékaný

Čerstvosť, dodáva objem, ovocnosť,

50 – 500

stabilizácia farieb. Použitie v rmute
(rovnaká surovina ako e.Bois® Sorbet)
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10 kg vrece
Pre priame
pridanie do
rmutu

TANÍNY
Prehľad Tanínov
Dávkovanie
(g/100 l)

Balenie
(kg)

1 – 20

1

Produkt

Aplikácia/účinok

Tannivin® EH

Tanín z francúzskeho duba

Podpora komplexnosti
v bielom a červenom
víne

Tannivin® Elevage

Tanín z dubového dreva, quebracho a
hroznových šupiek

Zvýšenie redukčného potenciálu
počas zrenia sur-lie

Tannivin® Finesse

Zmes ellagotanínu a
kondenzovaného tanínu

Zvýšte potenciál dozrievania
elegantných bielych a
červených vín

1 – 30

0,2

Čistý tanín z hálky

Zníženie oxidácie a zlepšenie
štruktúry rmutu, muštu, bieleho a
červeného vína

1 – 20

0,5
25

čistý hroznový tanín

štruktúrovane a harmonizácia
plných bielych a červených vín

1 – 15

0,1
20

Zmes galického a quebracho tanínu

Stabilizácia farieb a
štruktúrovanie v mušte, rmute,
bielom a červenom víne

1 – 20

0,5
25

Zvýšiť redukčný potenciál a
zlepšiť aromatický profil počas
vyzrievania bielych, ružových a
červených vín

2 – 10

0,25

Tannivin® Galléol

Tannivin® Grape
Tannivin® Multi

Tannivin® Premium NOVÝ Toastovaný dubový tanín s obzvlášť
vysokým obsahom ellagotanínov

2 – 20

1

Tannivin® Structure

Quebracho tanín bohatý na
kondenzovaný tanín

Stabilizácia farieb a fenolov v
červených vínach

2 – 30

0,5
5

Tannivin® Superb

špeciálne vybraný dubový tanín so
zníženou zvieravosťou

Harmonizácia v bielom a
červenom víne, zvýšenie
plnosti vín

1 – 20

0,1
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ČÍRENIE
ŽIVOČÍŠNY PÔVOD
ErbiGel® | 1/25 kg balenie
Želatína potravinárskej kvality
Cieľ aplikácie
Redukcia polyfenolov
Produkt a účinok
ErbiGel® je potravinárska želatína s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Ideálna hodnota bloom medzi 80 a 100 na ošetrenie nápojov
• Kladný náboj pre klasické kyslé prostredie vín
• Vysoká reaktivita s polyfenolmi alebo kremičitými sólmi
Dávkovanie
5 – 40 g/100 l

ErbiGel® Bio | 1/25 kg balenie
Certifikovaná 100% BIO želatína
Cieľ aplikácie
Redukcia polyfenolov, flotácia a čírenie
Produkt a účinok
ErbiGel® Bio je želatína pre BIO potraviny s nasledujúcimi pozitívnymi vlastnosťami:
• Vhodný pre hroznový mušt, víno a iné nápoje
• Ideálny v kombinácii s kremičitým sólom Klar-Sol
• Vysoká reaktivita
Dávkovanie
5 – 20 g/100 l

ErbiGel® Flot | 5/25 kg balenie
Flotačná želatína
Cieľ aplikácie
Vysoká kapacita flokulácie a väzba fenolu počas flotácie
Produkt a účinok
ErbiGel® Flot ponúka nasledujúce výhody:
• Ľahko rozpustný
• Rýchla väzba fenolov v dôsledku kyslého charakteru a vysokej hodnoty Bloom
čísla
• Okamžitý flokulačný efekt
Mimoriadne účinný, aj keď má mušt zvýšený obsah fenolov alebo glukánov
z hrozna poškodeného plesňami
Dávkovanie
5 – 15 g/100 l
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DE-ÖKO-003

ČÍRENIE
ErbiGel® Liquid | 1/10 kg balenie
Tekutá želatína
Cieľ aplikácie
Čírenie muštu a vína bez časovo náročnej prípravy
Produkt a účinok
ErbiGel® Liquid je 20% roztok potravinárskej želatíny s nasledujúcimi atribútmi:
• Vyvinutý špeciálne na ošetrenie nápojov
• Čírenie želatínou by sa malo robiť ako kombinované čírenie s kremičitým sólom Klar-Sol, aby sa podporilo
vyzrážanie aj zvyškových bielkovín
• Kombinované doladenie optimalizuje aplikáciu a čírenie je efektívnejšie
Dávkovanie
20 – 50 ml/100 l

Erbslöh Mostgelatine CF | 1/10/20/600/1 100 kg balenie
Tekutá želatínová zmes
Cieľ aplikácie
Zníženie obsahu polyfenolov a katechínov v mušte
Produkt a účinok
Erbslöh Mostgelatine CF je želatínová zmes s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Tekutá želatína v kombinácii s vyzinou a PVPP
• Redukcia širokej škály nežiaducich horkých látok bez odstránenia prospešných zložiek v mušte, a to aj pri
nízkych teplotách
• Skoré odstránenie nevyvážených polyfenolov a katechínov zabráni ošetrovaniu vína
• Zlepšuje aromatický potenciál
• Bez kazeínu
Dávkovanie
50 – 200 ml/100 kg

IsingClair-Hausenpaste | 1/10 kg balenie
Vyzinový gél
Cieľ aplikácie
Obzvlášť jemné čírenie
Produkt a účinok
IsingClair-Hausenpaste ponúka nasledujúce výhody:
• Mimoriadne účinný vo všetkých nápojoch s vysokým obsahom koloidného zákalu,
ako sú vína z ohriateho muštu, vína z pasterizovaných štiav a najmä vína bohaté
na extrakty (napr. botrytické vína)
• Rýchla flokulácia častíc sedimentu po aplikácii vo víne
• Ľahké odstránenie vyzrážaného sedimentu v dôsledku jeho kompaktnosti
• Účinná pri nízkych teplotách vína
• Žiadny negatívny vplyv na farbu červených vín
Dávkovanie
25 – 100 ml/100 l
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ČÍRENIE
Kal-Casin Leicht löslich | 1 kg balenie
Kazeínový číriaci prípravok pre priame použitie
Cieľ aplikácie
Zníženie obsahu nadbytočných trieslovín
Produkt a účinok
Kal-Casin Leicht löslich je číriaci prípravok s týmito vlastnosťami:
• Na základe čistých zložiek mliečnych bielkovín
• Ľahké rozpúšťanie v dôsledku procesu granulácie počas výroby
• Odstránenie pachov a pachutí spôsobených vysokým obsahom polyfenolov
• Redukcia zoxidovaných hnedých pigmentov
Dávkovanie
2 – 40 g/100 l

LiquiGel Flot | 10/600/1 100 kg balenie
Tekutá flotačná želatína
Cieľ aplikácie
Rýchla flokulácia a väzba fenolov počas flotácie
Produkt a účinok
LiquiGel Flot je tekutá želatína s nasledujúcimi pozitívnymi vlastnosťami:
• Kombinácia rôznych štruktúr a veľkostí molekúl želatíny
• Rýchla väzba fenolov v dôsledku veľkého reaktívneho povrchu
• Okamžitá pozorovateľná flokulácia počas flotácie
• Je možné spoločné použitie s Granucol® GE na hrozno infikované botrytídou
Dávkovanie
20 – 100 ml/100 l

OenoPur® | 5/10 kg balenie
Priamo použiteľná prášková zmes do muštov
Cieľ aplikácie
Prevencia horkých tónov a horkosti v hroznovom mušte
Produkt a účinok
Zložky v OenoPur® sú extrémne čistá celulóza, PVPP, želatína a minerálny adsorbent, ktoré ponúkajú
nasledujúce výhody:
• Odstránenie nadbytočných polyfenolov v počiatočnom štádiu muštu, ktoré
negatívne ovplyvňujú víno
• Vylepšená kvalita muštu, čo vedie k lepšej integrácii vína v neskoršej fáze
• Ľahko dispergovateľný
• Zabraňuje horkej chuti a zvieravosti
• Dobre sedimentuje a tak sa ľahko oddeľuje od odkaľovaného muštu
Dávkovanie
30 – 100 g/100 l/kg
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ČÍRENIE
VinoGel® CF | 1/10 kg balenie
Tekutý číriaci prípravok
Cieľ aplikácie
Čírenie vína a lepšia filtrovateľnosť
Produkt a účinok
VinoGel® CF je tekutý číriaci prípravok s nasledujúcimi pozitívnymi vlastnosťami:
• Veľká afinita k trieslovinám, a preto ich dokáže účinne odstrániť
• Na základe špeciálnej želatíny v kombinácii s makromolekulárnymi kolagénmi z vyziny
• Je možné priame dávkovanie
• Bez kazeínu
Dávkovanie
30 – 150 ml/100 l

VEGÁNSKE
Erbslöh CompactLees| 1/10 kg balenie
Čisté zavesenie
Cieľ aplikácie
Optimalizácia číriaceho procesu pri tradičnej metóde kvasenia sektov vo fľašiach
Produkt a účinok
Erbslöh CompactLees je silikátová suspenzia, ktorá ponúka nasledujúce výhody:
• Rýchla a úplná sedimentácia kvasiniek
• Rýchla aglomerácia kalu v dôsledku silikátov obsiahnutých v prípravku
• Homogénna suspenzia zabezpečuje bezpečné dávkovanie
• Vďaka rýchlej sedimentácii sa zabraňuje prilepeniu kalov na steny fliaš
• Urýchľuje proces striasania fliaš
Dávkovanie
50 – 70 ml/100 l

Erbslöh-PVPP| 1/10 kg balenie
Polyvinylpolypyrrolidon
Cieľ aplikácie
Redukcia fenolových látok a ich produktov oxidácie
Produkt a účinok
Erbslöh PVPP sa môže použiť pre nasledujúce aplikácie:
• Harmonizácia chuti
• Odstránenie prebytočných fenolov
• Obmedzenie hnednutia
• Odstránenie oxidácie z vína
• Možnosť priamej aplikácie do muštu alebo vína
Dávkovanie
10 – 80 g/100 l
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ČÍRENIE
Klar-Sol 30| 10/1 200 kg balenie
Alkalický kremičitý sól
Cieľ aplikácie
Čírenie vína a muštov
Produkt a účinok
Klar-Sol 30 je priehľadný kremičitý sól s nasledujúcimi atribútmi:
• Reakcia s proteínmi (vrátane číriacich proteínov ako želatína, vyzina atď.)
• Rýchle vyzrážanie, tvorí kompaktné sedimenty na dne nádrže
Vyvločkovanie počas čírenia v dôsledku reakcie negatívne nabitých častíc
kremičitého sólu s kladne nabitými časticami proteínov
Dávkovanie
20 – 250 ml/100 l

Klar-Sol Super| 1/10/1 000 kg balenie
Kyslý kremičitý sól
Cieľ aplikácie
Vysoko účinné čírenie vína a muštov
Produkt a účinok
Klar-Sol Super je kyslý silikagél s nasledujúcimi výhodami:
• Veľmi rýchla reakcia s proteínovými číriacimi prípravkami
• Povrchové štruktúry s extrémne vysokou intenzitou záporného náboja.
Zvlášť účinné pre vína a mušty s nízkou hodnotou pH
• Veľmi rýchla flokulácia a zabezpečenie kompaktného sedimentu
Dávkovanie
20 – 250 ml/100 l

NOVINKA LittoFresh® Chito-Flot| 1/10/1 000 kg balenie
Kvapalný prípravok založený na rastlinných bielkovinách a chitín-glukáne
Cieľ aplikácie
Rýchle a efektívne čírenie počas flotácie a sedimentácie
Produkt a účinok
Používanie littoFresh® Chito-Flot ponúka nasledujúce výhody:
• Spoľahlivá flotácia aj v náročných podmienkach, najmä pri vysokých hodnotách pH
• Rýchla flokulácia a vytvorenie kompaktného flotačného koláča
• Je možné používať aj na sedimentáciu muštu a čírenie vína
• Vhodné na výrobu vegánskeho vína
Dávkovanie
50 – 200 ml/100 l
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VEGAN
Očakávania spotrebiteľov neustále smerujú k trvalo
udržateľným a prírodným postupom na všetkých úrovniach.
Maloobchodníci zároveň hľadajú výrobky, ktoré tieto
požiadavky spĺňajú. To vedie k rastúcemu dopytu pre alternatívne
prípravky na čírenie vína, octu a ovocných štiav.

NOVINKA LittoFresh® Chito-Flot

kontrola ◆ PVPP ◆ LittoFresh® Impact

LittoFresh® Chito-Flot je tekutá zmes hrachového
proteínu s pridaným chitín-glukánom. To umožňuje
rýchle a silné čírenie počas flotácie, alebo
sedimentácie. Flotačný koláč sa tvorí veľmi rýchlo
a dá sa ľahko oddeliť od číreho muštu. Rýchla
flokulácia môže skrátiť dobu sedimentácie a
zvýšiť stupeň vyčírenia.

0,25
-16%

0,2

-25%

0,15
0,1
0,05
0
DO 420

DO520

DO620

IC

Obr. 1 Zníženie polyfenolov v mušte ošetrenom

NOVINKA LittoFresh® Impact

LittoFresh® Impact v porovnaní s PVPP na 30 g/100 l.
Languedoc-Roussillon, Francúzsko.

LittoFresh® Impact je vegánsky kombinovaný
prípravok ako udržateľná alternatíva
k odstráneniu polyfenolov. Jeho vysoká reaktivita
na zoxidované polyfenoly umožňuje cielené
senzorické zlepšenie a zníženie farby bielych
a ružových muštov. Skladá sa zo zmesi vysoko
kvalitných rastlinných bielkovín, selektívne
pôsobiaceho aktívneho uhlia a bentonitu. Tieto
zložky spolu umožňujú ďalekosiahly, dobre
kontrolovaný účinok v muštoch.

Nové riešenia, nové príležitosti
Nová vegánska produktová línia ponúka rôzne
možnosti zlepšenia ošetrenia muštov a vín,
zaručené bez živočíšnych zložiek. Pokrývajú všetky
aplikácie vinárstva a procesné kroky s rovnakými
alebo dokonca lepšími výsledkami v porovnaní s
konvenčnými prípravkami.

Výhody LittoFresh® Impact

Vysoká afinita k
oxidovateľným a
zoxidovaným
zlúčeninám

Redukcia
pachutí, ako sú
napríklad tóny
po plesniach

Zníženie
intenzity farieb

Zachovává
aromatickú
sviežosť bielych
a ružových vín

Vhodné pre
BIO i
vegánske
vína

LittoFresh® Impact je udržateľná alternatíva k znižovaniu polyfenolov v mušte i víne
51

ČÍRENIE
NOVINKA LittoFresh® Impact| 10 kg balenie
Kombinovaný prípravok na báze rastlinných bielkovín, aktívneho uhlia a bentonitu
Cieľ aplikácie
Preventívne ošetrenie muštu a vína
Produkt a efekt
Aplikácia LittoFresh® Impact ponúka nasledujúce výhody:
• Odstránenie zlúčeniny zakrývajúcich arómu
• Optimalizácia farieb pomocou adsorbcie oxidovateľných fenolových zlúčenín
• Zlepšené fermentačné vlastnosti v dôsledku dekontaminačného účinku
• Bez kazeínu
Dávkovanie
40 – 100 g/100 l

LittoFresh® Liquid| 10 kg balenie
Kvapalný rastlinný (hrášok) proteín
Cieľ aplikácie
Zjemnenie a harmonizácia muštu a vína bez časovo náročnej prípravy
Produkt a účinok
Proteín používaný v LittoFresh® Liquid je prírodný, hypoalergénny produkt,
ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Získava sa prírodnou extrakciou
• Organoleptická neutralita vo víne/mušte
• Absorpcia oxidovateľných fenolov v bielom alebo ružovom mušte
Dávkovanie
50 – 500 ml/100 l

LittoFresh® Most| 5 kg balenie
Kombinovaný číriaci prípravok do muštov
Cieľ aplikácie
Odstránenie nežiaducich polyfenolov z hroznového muštu
Produkt a efekt
LittoFresh® Most je práškový výrobok pozostávajúci z rastlinných bielkovín, celulózy,
PVPP a silikátov na preventívnu liečbu muštu s nasledujúcimi výhodami:
• Prevencia oxidácie a horkosti
• Odstránenie adstrigentných a fenolových zložiek z muštu
• Vína si zachovávajú ovocnosť a sviežosť
• Zlepšená čistota primárnych aróm a zlepšenie organoleptických vlastností
• Bez kazeínu, preto nepodlieha požiadavkám na označovanie
Dávkovanie
30 – 80 g/100 l nebo kg
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ČÍRENIE
LittoFresh® Origin| 1/15 kg balenie
Čistý práškový rastlinný (hrach) proteín
Cieľ aplikácie
Flotácia, čírenie a polyfenolový manažment muštu a vína
Produkt a účinok
LittoFresh® Origin je čistený proteín založený na rastlinnej báze s nasledujúcimi výhodami:
• Perfektná alternatíva k produktom živočíšneho pôvodu
• Flotácia muštov
• Čírenie a stabilizácia muštu a vína
• Redukcia trieslovín a zoxidovaných nahnedlých farebných pigmentov
Dávkovanie
5 – 50 g/100 l

LittoFresh® Rosé| 1 kg balenie
Rastlinný prípravok na ošetrenie muštov
Cieľ aplikácie
Flotácia, čírenie a polyfenolový manažment ružového muštu a vína
Produkt a účinok
LittoFresh® Rosé je špeciálne vyvinutý prípravok, založený na rastlinných bielkovinách a
PVPP s nasledujúcimi pozitívnymi vlastnosťami:
• Vysoko reaktívny hrachový proteín, ktorý odstraňuje fenoly z hroznového muštu,
ľahko podliehajúce oxidácii
• Zachovanie sviežej arómy a atraktívnej farby vína
• Akákoľvek horkosť a zelené tóny sú znížené a ovocný charakter je optimalizovaný
• Neobsahuje kazeín alebo iné alergény
• Vhodné pre výrobu vegánského vína
Dávkovanie
10 – 80 g/100 l

LittoFresh® Sense| 1 kg balenie
Organoleptický čírici prípravok na rastlinnom základe
Cieľ aplikácie
Selektívne odstránenie fenolov, ktoré sú zodpovedné za zvieravé a horké tóny
Produkt a účinok
LittoFresh® Sense je prípravok pozostávajúci z rastlinných bielkovín, bentonitu a
kremičitanov s nasledujúcimi atribútmi:
• Zvýrazňuje organoleptické vlastnosti
• Mierne nežiadúce tóny a príchute môžu byť selektívne odstránené
• Adsorpcia nečistôt s veľmi malým vplyvom na prirodzenú arómu vína
• Neobsahuje kazeín a tak nepodlieha požiadavkám na označovanie o alergénoch
• Vhodné pro výrobu vegánského vína
Dávkovanie
5 – 30 g/100 l
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HARMONIZÁCIA
MANNOPROTEÍNY
MannoComplexeNEW | 0,1/0,5 kg balenie
Čistý mannoproteín
Cieľ aplikácie
Použitie manoproteínu bez zmeny charakteru vína
Produkt a účinok
MannoComplexeNEW je prvotriedny mannoproteín, ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Zlepšenie stability solí kyseliny vínnej a stabilita bielkovín
• Zlepšenie organoleptických vlastností a harmonizácia alkoholu vo víne
Vhodné pro prémiové rady vín k plnosti a zjemneniu vína
Dávkovanie
5 – 30 g/100 l

NOVINKA MannoFine | 1 kg balenie
Tekutý mannoproteín
Cieľ aplikácie
Organoleptická optimalizácia a stabilizácia
Produkt a účinok
Aplikácia MannoFine ponúka nasledujúce výhody:
• Zlepšenie pocitu plnosti vín v ústach
• Ochrana vône a prevencia predčasného starnutia vín
• Lepšia kryštalická stabilita a vynikajúca filtrovateľnosť vín
• Ľahká aplikácia a okamžitý účinok
Dávkovanie
25 – 125 ml/100 l

NOVINKA MannoPure® | 1 kg balenie
Tekutý mannoproteín
Cieľ aplikácie
Stabilizácia kryštalických zákalov a zlepšenie plnosti vín
Produkt a účinok
MannoPure® sa extrahuje enzymatickým spracovaním stien kvasinkových
buniek a pri aplikácii ponúka nasledujúce výhody:
• Senzorická optimalizácia vína a prevencia vzniku vínneho kameňa
• Ľahká aplikácia v dôsledku kvapalného zloženia
• Vhodné pre všetky druhy vín
Dávkovanie
50 – 150 ml/100 l
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Mannoproteíny

HARMONIZÁCIA

Manoproteíny sú prírodné zložky bunkovej steny kvasiniek, ktoré sa počas fermentácie
uvoľňujú do vína aktívnymi kvasinkami. Vyzrievanie vína na kvasniciach umožňuje ďalšie
uvoľňovanie mannoproteínov prostredníctvom autolýzy teraz neaktívnych kvasinkových
buniek. Tieto prírodné procesy môžu byť ďalej zosilnené použitím špeciálne vybraných
proteínových frakcií s veľmi špecifickými vlastnosťami.

Prírodné zložky

Špecifická aplikácia

Erbslöh využíva výrobný proces založený na
enzymatickej extrakcii prospešných zložiek zo stien
kvasinkových buniek. Následný proces jemnej
filtrácie môže oddeliť požadovanú špecifickú
frakciu mannoproteínov. Mannoproteíny, ktoré sú
pre víno prirodzené, môžu účinne podporovať
stabilitu kryštálov a zlepšovať plnší pocit vína v
ústach. Prispievajú tiež k lepšej harmonizácii
alkoholu.

Špeciálne
zložky
manoproteínov
podporujú
koloidnú stabilitu, zlepšujú pocit v ústach a
zachovávajú aromatický profil vín. Na rozdiel
od technických aplikačných metód, ako je
elektrodialýza, alebo stabilizácia za studena,
nenarušujú celistvosť vína a ešte poskytujú
dostatočnú ochranu pred vyzrážaním vinného
kameňa.

◆ MannoFine 40ml/100 l ◆ MannoPure ® 40ml/100 l ◆ Kontrola

Aroma
Ovocie

Stabilitaaa

Sviežosť

Harmónia

Zvieravosť

Perzistencia

Objem

Kyslosť

Obr. 3 Účinok MannoFine a MannoPure®

Výhody:
MannoFine
MannoFine je tekutý prípravok z manoproproteínu,
ktorý pomáha koloidnej stabilizácii, zlepšuje pocit
plnosti vín v ústach a zvyšuje aromatický profil vína.

MannoPure®
MannoPure je čistý mannoproteínový tekutý
prípravok, ktorý uľahčuje stabilizáciu vínneho
kameňa a zlepšuje koloidnú matricu
ošetreného vína.

• Plnšie vína
• Znížená adstringencia
• Zvýraznenie buketu a zníženie oxidačných tónov v chuti
• Trvalá kryštalická stabilita
• Mikrofiltrovateľný s malým vplyvom na rýchlosť filtrácie
• Vhodné pre výrobu ekologických vín
• Ľahké použitie

HARMONIZÁCIA
MannoSoftNEW | 0,5 kg balenie
Mannoproteíny a polysacharidy
Cieľ aplikácie
Zlepšenie organoleptického profilu vína
Produkt a účinok
MannoSoftNEW je prípravok mannoproteínov a polysacharidov, ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Zlepšenie stability vínneho kameňa a stability bielkovín vo víne
• Plnšie vína vďaka vysokému podielu voľných mannoproteínov
Dávkovanie
5 – 30 g/100 l

ARABSKÁ ČÍRENIE
GUMA
ARABSKÁ GUMA
Degustin | 1 kg balenie
Prípravok na báze kremičitanových zložiek
Cieľ aplikácie
Všeobecná korekcia a priame zníženie trieslovín v mladom víne
Produkt a účinok
Degustin ponúka nasledujúce výhody:
• Selektívny adsorbent pre triesloviny a mierne odchýlky vo vôni
• Podporuje sviežosť a ovocnosť vín
• Zvyšuje trvanlivosť znížením oxidovateľných zlúčenín
Dávkovanie
5 – 50 g/100 l

Erbslöh Clarvinyl | 1 kg balenie
Práškový číriaci prípravok
Cieľ aplikácie
Odstránenie horkých látok a pachov
Produkt a účinok
Erbslöh Clarvinyl sa skladá z PVPP, mliečneho kazeínu, kremičitanov a celulózy, ktoré
ponúkajú nasledujúce výhody:
• Odstránenie rôznych nežiadúcich pachov a pachutí, fenolových zložiek, ktoré spôsobujú horkosť a oxidované
zlúčeniny
• Efekt synergie, ktorý zosilňuje účinok jednotlivých zložiek
• Jemná finalizácia vín
• Vynikajúca sedimentácia
Dávkovanie
20 – 100 g/100 l (biele a rosé)
10 – 20 g/100 l (červené)
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HARMONIZÁCIA
Erbslöh-PVPP| 1/10 kg balenie
Polyvinylpolypyrrolidon
Cieľ aplikácie
Redukcia fenolových látok a ich oxidačných produktov
Produkt a účinok
Erbslöh PVPP sa môže použiť pre nasledujúce aplikácie:
• Harmonizácia chuti
• Odstránenie prebytočných fenolov
• Obmedzenie hnednutia
• Náprava oxidácie
• Je možné priame pridanie do muštu alebo vína
Dávkovanie
10 – 80 g/100 l

NOVINKA Ercofid Pure-Liquid | 1/10 kg balenie
Kvapalný prípravok založený na citráte meďnatom
Cieľ aplikácie
Liečba pretrvávajúcich sirkových tónov
Produkt a účinok
Ercofid Pure-Liquid je prípravok obsahujúci zlúčeniny medi s nasledujúcimi
vlastnosťami:
• Odstránenie pavôní zo zlúčenín obsahujúcich síru, ako je sírovodík, disulfid,
merkaptán a tioacetát
• Veľmi dobrá distribúcia a krátky reakčný čas vďaka kvapalnému zloženiu
• Veľmi vysoká účinnosť s inak ťažko odstrániteľnými sirkovými zápachmi
Dávkovanie
10 – 150 ml/100 l

Gerbinol® CF | 1/5 kg balenie
Číriaci prípravok bez alergénov
Cieľ aplikácie
Zmiernenie a/alebo odstránenie nežiaducich zápachov a chutí
Produkt a účinok
Gerbinol® CF je číriaci prípravok poskytujúci nasledujúce atribúty:
• Na báze rôznych želatín, kremičitanov a vyziny
• Práškový prípravok na odstránenie rôznych horkých trieslovín
• Úprava hrubých a nezrelých vín
• Bez kazeínu
Dávkovanie
5 – 50 g/100 l
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HARMONIZÁCIA
Gerbinol® Super | 1 kg balenie
Kombinovaný číriaci prípravok
Cieľ aplikácie
Účinná korekcia nečistých pachov a vôní
Produkt a účinok
Gerbinol® Super je špecifická zmes, ktorá ponúka nasledujúce výhody:
• Okamžitá flokulácia po pridaní do vína
• Objemné vločky sa rovnomerne rozpúšťajú vo víne intenzívnym miešaním
• Veľmi dobré adsorbčné vlastnosti v krátkom čase kontaktu
• Ľahko oddeliteľný filtráciou alebo stočením
Dávkovanie
3 – 20 g/100 l

HarmoVin® CF | 1/10 kg balenie
Číriaci prípravok bez alergénov
Cieľ aplikácie
Harmonizácia vína
Produkt a účinok
HarmoVin® CF je práškový, špecifický prípravok, ktorý ponúka nasledujúce výhody:
• Na základe želatíny, PVPP a kremičitanov
• Šetrný na farbu a vôňu
• Obsahuje vyvážený, účinný a neagresívny podiel PVPP
• Bez kazeínu
Dávkovanie
10 – 80 g/100 l

Kupzit® | 1/10 kg balenie
Citrát medi aplikovaný na bentonite
Cieľ aplikácie
Odstránenie zápachu sirky
Produkt a účinok
Kupzit® ponúka nasledujúce výhody:
• Rýchla a špecifická reakcia so sírnymi, nepríjemne páchnucich zlúčeninami, ako
je sírovodík a merkaptány
• Zlúčeniny sa vyzrážajú ako čierny sulfid medi a nezvyšujú obsah medi vo víne
• Pre ľahké dávkovanie a manipuláciu je nanesený na minerálnom nosiči, čo je
obzvlášť čistý, granulovaný a vysoko kvalitný bentonit
Dávkovanie
5 – 20 g/100 l
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HARMONIZÁCIA
LittoFresh® Origin| 1/15 kg balenie
Čistý rastlinný proteín
Cieľ aplikácie
Flotácia, čírenie a kontrola polyfenolov v mušte a víne
Produkt a účinok
Little Fresh® Origin je rastlinný purifikovaný proteín s nasledujúcimi výhodami:
• Perfektná alternatíva k produktom živočíšneho pôvodu
• Flotácia hroznového muštu
• Čírenie a stabilizácia muštu a vína
Redukcia trieslovín a oxidovaných nahnedlých farebných pigmentov
Dávkovanie
5 – 50 g/100 l

LittoFresh® Sense| 1 kg balenie
Organoleptický číriaci prípravok na rastlinnom základe
Cieľ aplikácie
Selektívne odstránenie fenolov, ktoré sú zodpovedné za zvieravé a horké tóny
Produkt a efekt
LittoFresh® Sense je číriaci prípravok, pozostávajúci z rastlinných bielkovín, bentonitu a
kremičitanov s nasledujúcimi výhodami:
• Zvýraznenie organoleptických vlastností pomocou adsorpcie nežiaducich zložiek
• Mierne drobné vady a zápach je možné selektívne odstrániť
• Adsorpcia nečistôt s veľmi malým dopadom na arómu
• Bez kazeínu a nepodlieha požiadavkám na označovanie na alergény
• Vhodné pre výrobu vegánského vína
Dávkovanie
5 – 30 g/100 l

Manno Release® | 1 kg balenie
Kombinácia β-glukanázy a bunkových stien kvasiniek
Cieľ apliácie
Rýchle uvoľňovanie manoproteínov
Produkt a účinok
Manno Release® je prípravok s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Extrakcia stabilizačných organoleptických mannoproteínov
• Zloženie špecifických bunkových stien kvasiniek v kombinácii s enzýmom
β-glukanáza
• Uvoľňovanie manoproteínov z bunkových stien kvasiniek do muštu už počas
fermentácie
• Efekt sur-lies sa v porovnaní s tradičnými metódami vyvíja v podstatne kratšom čase,
na konci fermentácie
Dávkovanie
10 – 30 g/100 l
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HARMONIZÁCIA
SensoVin® | 1/10 kg balenie
Širokospektrálny prípravok
Cieľ aplikácie
Zníženie zvieravých a horkých tónov
Produkt a účinok
SensoVin® je číriaci prípravok s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Kazeín, PVPP, želatína a rôzne kremičitany ako aktívne zložky
• Spoľahlivé odstránenie neželaných senzorických charakteristík
• Optimálne dávkovanie sa riadi povahou a závažnosťou pachuti alebo zápachu
Dávkovanie
5 – 60 g/100 l

Vinpur® Special | 1/10 kg balenie
Zlúčenina mliečneho kazeínu
Cieľ aplikácie
Veľmi jemná eliminácia polyfenolov
Produkt a účinok
Vinpur® Special ponúka nasledujúce výhody:
• Nie sú potrebné žiadne ďalšie filtračné pomôcky
• Vynikajúce výsledky filtrovateľnosti po sedimentácii
• Vysoký stupeň hygienickej bezpečnosti z dôvodu priameho pridávania do vína bez predchádzajúcej prípravy
Dávkovanie
5 – 60 g/100 l

ARABSKÁ GUMA
Senso R | 5/20 kg balenie
Arabská tekutá guma v kombinácii s manoproteínmi a hroznovými tanínmi
Cieľ aplikácie
Harmonizácia vín s adstringentnými fenolmi
Produkt a účinok
Aplikácia Senso R ponúka nasledujúce výhody:
• Zakrytie adstringentných polyfenolov
• Zvýraznenie textúry vo víne
• Zachovanie ovocného charakteru, ktorý je potrebný pre zložitosť a dĺžku dochuti
• Neovplyvňuje filtrovateľnosť vína
Dávkovanie
50 – 300 ml/100 l
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HARMONIZÁCIA
Senso Ü | 5/20/1 000 kg balenie
Tekutý arabská guma v kombinácii s manoproteínom
Cieľ aplikácie
Zlepšenie plnosti vín
Produkt a účinok
Aplikácia Senso Ü ponúka nasledujúce výhody:
• Zníženie vnímania horkosti a zvieravosti vín
• Rovnováha organoleptických charakteristík
• Filtrácia je ovplyvnená veľmi málo v dôsledku starostlivého výberu surovín
• Vylepšená stabilizácia koloidov a vínneho kameňa
Dávkovanie
100 – 300 ml/100 l

Stabiverek | 1/10/21/1 000 kg balenie
Tekutá arabská guma
Cieľ aplikácie
Stabilizácia nestabilných koloidov a zlepšenie pocitu plnosti v ústach
Produkt a účinok
Stabiverek je prírodná arabská guma, ktorá sa získava zo sušenej miazgy akácie
senegalskej, s nasledujúcimi atribútmi:
• Obsahuje L-arabinózu, D-galaktózu, L-ramnózu a kyselinu D-glukuronovou
• Vyrobené z vysoko kvalitnej arabskej gumy špeciálnym výrobným procesom
• Veľmi jednoduchá aplikácia vďaka tekutej forme
Dávkovanie
50 – 100 ml/100 l

SweetGum | 1/10/20/1,000 kg balenie
Tekutá arabská guma
Cieľ aplikácie
Podpora stabilizácie koloidov
Produkt a účinok
SweetGum je arabská guma pozostávajúca z hydrokoloidu (arabinogalactan II) s
nasledujúcimi atribútmi:
• Obsahuje polysacharid a proteínovú frakciu
• Stabilizácia nestabilných koloidov, ktoré spôsobujú zákaly
• Stabilizácia farbív v červených vínach
• Zníženie vnímania zvieravosti, pokiaľ ide o reaktívne triesloviny
• Veľmi dobrý výkon pri filtrácii
• Zlepšuje plnosť vína
Dávkovanie
50 – 200 ml/100 l
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JMF
Prehľad bakterií
Balenie
(na litre)

Popis

Aplikácia/účinok

Baktérie JMF kvasenia pre červené a
biele vína

Podporuje odrodovú typickosť vín
rodiny Pinot, harmóniu a zaoblenosť
v červených vínach

1,000
5,000

Robustný kmeň pre nízke hodnoty pH
a vysoký obsah SO2

Veľmi rýchla degradácia kyseliny
jablčnej, vysoká tolerancia alkoholu

1,000
5,000

Robustný kmeň pre nízke hodnoty pH
a vysoký obsah SO2

Podporuje svieže a ovocné tóny,
nízka tvorba diacetylov

1,000
5,000

MaloStar® Fruit

Enologická kultúra druhej generácie,
citrát negatívna bakteriálna kultúra

Podporuje svieže a ovocné tóny,
nízka tvorba diacetylov a acetátov

2,500

MaloStar® Cream

Enologická zmes silných bakteriálnych
kultúr s rôznymi doplnkovými
vlastnosťami

Rýchla jablčno-mliečna
fermentácia

2,500

MaloStar® Terra NOVÉ

Priame očkovanie červených vín

Podporuje prirodzenú arómu a
ovocnosť

2,500
10,000

Bi-Start® Forte SK 2

Bi-Start® Vitale SK11

Bi-Start Fresh SK55
®
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Kinetika JMF

MaloStar® Terra NOVÉ

Produkcia diacetylu

MaloStar® Cream

Požiadavky na výživu

MaloStar® Fruit

Teplota [°C]

Bi-Start
S ® Fresh SK55

Maximálny celkový SO2
[mg/l]

Bi-Start® Vitale SK11

hodnota PH

Bi-Start® Forte SK 2

Tolerancia alkoholu [%
[% obj.]

Prehľad vlastností JMF baktérií Erbslöh

< 14

> 3.1

< 45

> 13

Veľké

Stredná

Stredná

< 15.5

> 3.1

50 – 60

> 16

Stredne
veľké

Vysoká

Rýchla

< 16

≥ 3.1

< 60

> 14

Nízke

Nízka

Veľmi
rýchla

< 13

> 3.2

< 30

> 16

Veľké

Žiadna

Pomalá

< 14.5

> 3.1

< 45

> 15

Stredne
veľké

Stredná

Stredná

< 15

> 3.3

< 40

> 18

Stredne
veľké

Nízka

Stredná

STABILIZÁCIA
KRYŠTALICKÁ STABILIZÁCIA
NOVINKA MannoPure® | 1 kg balenie
Tekutý mannoproteín
Cieľ aplikácie
Stabilizácia kryštalických zákalov a zlepšenie pocitu plnosti vín
Produkt a účinok
MannoPure® sa extrahuje enzymatickým spracovaním stien kvasinkových
buniek a pri aplikácii ponúka nasledujúce výhody:
• Senzorická optimalizácia vína a prevencia vzniku vínneho kameňa
• Ľahká aplikácia v dôsledku kvapalného zloženia
• Vhodné pre všetky druhy vín schválených pre ekologické vína
Dávkovanie
50 – 150 ml/100 l

MetaGum® | 1/10 kg balenie
Vysoko esterifikovaná kyselina metavínna a arabská guma
Cieľ aplikácie
Prevencia kryštálových zákalov, a to aj pri vyšších skladovacích teplotách
Produkt a účinok
MetaGum® sa skladá z vysoko esterifikovanej kyseliny meta-vínnej a čistej
rozpustnej arabskej gumy, ktorá ponúka nasledujúce výhody:
• Prevencia vzniku kryštalických zákalov
• Rozšírený stabilizačný účinok v porovnaní s čistou kyselinou metavínnou
Dávkovanie
10 g/100 l

Metavin® 40 | 1/15 kg balenie
Jemne esterifikovaná kyselina meta-vínna
Cieľ liečby
Prevencia vzniku kryštalických zákalov
Produkt a účinok
Metavin® 40 ponúka nasledujúce výhody:
• Zbrzďuje kryštalizáciu a vyzrážanie vínneho kameňa
• Zastavuje rast submikroskopických jadier kryštálov vínneho kameňa
• Vysoká stabilizačná schopnosť v dôsledku stupňa esterifikácie > 38
Dávkovanie
10 g/100 l
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STABILIZÁCIA
Metavin® Opti | 1/15 kg balenie
Optimálne esterifikovaná kyselina meta-vínna
Cieľ aplikácie
Prevencia kryštalického zákalu
Produkt a účinok
Metavin® Opti ponúka nasledujúce výhody:
• Lepší ochranný účinok v dôsledku extrémne stabilnej esterifikácie v porovnaní s
konvenčnými kyselinami metavínnymi
• Dlhšia stabilita vďaka väčším makromolekulám
• Konštantná kvalita vďaka špeciálnemu výrobnému procesu
Dávkovanie
10 g/100 l

VinoStab® | 1/5/20/1 000 kg balenie
Karboxymethylcelulóza
Cieľ liečby
Prevencia vzniku kryštalických zákalov
Produkt a účinok
VinoStab ® ponúka tieto výhody:
• Zabraňuje rastu zárodkov vínneho kameňa
• Stabilizačný účinok v závislosti od nasýtenia vína
• Možnosť presného hodnotenie stability stanovením saturačnej teploty alebo mini-contact metódy
(Erbslöh EasyKristaTest)
Dávkovanie
75 – 130 ml/100 l

PRODUKTY Z SO2
Aplikácia

Kadifit
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Sulphurisation
must
Sírenie rmutu,of
muštu,
and
vínawine
a ovocného
vína

Popis
Sulphurisation with potassium
disulphide,
SO2 content
Metabisulfit50%
draselný
v bielejin
powder
kryštalickej forme

Dávkovanie
(g/100 l)
5 - 15 g/100 kg
5 – 15 (rmut),
10-15 g Kadifit/hl
(mladé víno)

Balenie
(kg)
0.01 0,5
1
1
25
15
25

1 tableta na 225 l
(barik) =
Uvoľnenie 22 mg
SO2

Balenie
obsahuje
42 tablet

6,7 ml/100 L =
10 mg/l SO2

10
20

Kvapalný, síran amónny

5 – 15

20

Ochrana pred oxidáciou
a zachovanie aromatického
potenciálu,

10 – 20

1

Oenodose 5

Sírenie muštu a vína

Šumivé tablety síry

Solution sulfureuse P15

Sírenie muštu a vína

Kvapalná síra

Sulfo Hubert 40

Sírenie muštu,
podporuje množenie
kvasiniek

VinProtect

Sírenie muštu

STABILIZÁCIA

MANAŽMENT KYSELÍN
Boerovin | 10/1 200 kg balenie
Biologicky získaná kyselina L (+) mliečna (kvapalina 80 %)
Cieľ aplikácie
Okyslenie a mikrobiologická ochrana
Produkt a účinok
Aplikácia Boerovinu ponúka nasledujúce výhody:
• Nie je degradovateľný baktériami
• Žiadne riziko vyzrážanie kryštálov a strata draslíka
• Obzvlášť harmonický zo zmyslového hľadiska
• Kvapalinu - bez rozpúšťania - bez hrudkovania - je možné priamo aplikovať
Dávkovanie
15 – 450 g/100 l

Erbslöh-Kalk | 25/1 000 kg balenie
Vyzrážaný, chemicky čistý uhličitan vápenatý
Cieľ aplikácie
Zníženie kyseliny vínnej v mušte a víne
Produkt a účinok
Erbslöh Kalk ponúka nasledujúce výhody:
• Zvýšenie hodnoty pH pre spustenie JMF
• Vyzrážané nerozpustné vápenaté soli
• Ľahká oddeliteľnosť
• Použiteľné od muštu po víno
• Je možné presné vykonanie menšieho odkysľovania
Dávkovanie
67 g Erbslöh Kalk/100 l sa vyžaduje na odkyslenie o 1 g/l k.vínnej

Ercobin | 25/1 000 kg balenie
Čistý vitamín C
Cieľ aplikácie
Antioxidačná ochrana a stabilizátor chuti vín
Produkt a účinok
Ercobin ponúka nasledujúce výhody:
• Zlepšuje trvanlivosť vín a šumivých vín
• Zvlášť prospešné pre vína s nízkym obsahom kyselín
Prevencia príznakov UTA
Dávkovanie
Maximálne 25 g/100 l

65

Kalinat | 1/25 kg balenie
Hydrogenuhličitan draselný
Cieľ aplikácie
Jemné odkyslenie muštu a vína
Produkt a účinok
Aplikácia Kalinat-u ponúka nasledujúce výhody:
• Korekcie kyselín krátko pred plnením
• Žiadne vyzrážanie kryštálov
• Rýchle zníženie kyselín pred plnením do fliaš
Dávkovanie
K odkysleniu o 1 g/l k.vínnej je treba 67 g Kalinatu/100 l

Malicid® | 1/25 kg balenie
Špeciálny prípravok na rozšírené podvojné odkyslenie podľa Dr. Würdiga
Cieľ aplikácie
Odkysľovanie muštu a vína nezávislé na obsahu prítomnej kyseline vínnej
Produkt a účinok
Malicid® ponúka nasledujúce výhody:
• Presné dávkovanie prírodnej kyseliny L (+) vínnej a vysoko reaktívnej špeciálnej podvojnej soli
• Jemné odkyslenie vína bez zmeny pomeru vápnika
• Nenahraditeľná súčasť riadenia kyselín v studených ročníkoch
• Najvyšší rozsah odkyslenia

Neoanticid | 5/25 kg balenie
Špeciálny uhličitan vápenatý na odkyslenie muštov a vín
Cieľ aplikácie
Podvojné odkysľovanie muštu a vína
Produkt a účinok
Aplikácia Neoanticid-u ponúka nasledujúce výhody:
• Špeciálne vybrané vápno na podvojné odkyslenie
• Vyzrážaný a chemicky čistý uhličitan vápenatý
• Súčasná redukcia kyseliny jablčnej a vínnej
• Vyšší rozsah odkyslenia
• Tiež sa používa na jednoduché odkysľovanie
• Vhodné pro rozšírené podvojné odkyslenie v kombinácii s Malicid®
Dávkovanie
K odkysleniu o 1 g/l je treba 67 g Neoanticidu/100 l
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FILTRÁCIA
eSan
Vlastnosti

Aplikácia

Poznámka

eSan-Filtračná
tkanina®

Monofilová tkanina, silná,
jednoduché čistenie

Kaly a predbežná filtrácia
vína

Vyrába sa na mieru

eSan-Filtračné
vrece

Monofilová tkanina, silná,
jednoduché čistenie

Spracovanie kalu (malé
množstvá)

V kombinácii s lisom

Kombinované produkty napomáhajúce filtrácii
Vlastnosti

Aplikácia

Balenie (kg)

VarioFluxx® P

Hrubá zmes vybraného
perlitu s celulózovými
vláknami

Pomoc pri filtrácii kalov,
vysoký drenážny účinok

9

VarioFluxx® F

Jemná zmes

Redukcia filtračného koláča, pri
naplavovaní filtra

15

Filtračné prípravky na báze čistej celulózy pre naplavovaciu filtráciu
Vlastnosti

Aplikácia

Balenie (kg)

CelluFluxx® P50

Extra dlhé vlákna

Ideálne pre použitie vo vakuových
a kalo filtroch

CelluFluxx® P30

Dlhé vlákna špeciálne na
hrubú filtráciu

Celulóza na naplavovanie

20

CelluFluxx® F75

Stredne dlhé až dlhé
vlákna na hrubú filtráciu

Ideálne pre druhé naplavenie

20

CelluFluxx® F45

Stredne dlhé vlákna na
stredne ostrú filtráciu

Zabezpečenie filtračného koláča s
dobrou textúrou

20

CelluFluxx® F25

Krátke vlákna na ostrú
filtráciu

Zmes na pravidelné dávkovanie a
na nastavenie stupňa filtrácie

20

CelluFluxx® F15

Extra krátke vlákna na
veľmi ostrú filtráciu

Zvýšenie účinnosti filtrácie v
kombinácii s CelluFluxx® F25

20

17,5

Špeciálna celulóza

Trub-ex Neu

Vlastnosti

Aplikácia

Celulóza s dlhými
vláknami

Lisovacie pomôcky na spracovanie
hrubých kalov (napr. hydrolis)

Balenie (kg)
10

67

Výhradné zastúpenie ERBSLÖH Geisenheim pre SR:
Unimpex Bratislava s.r.o.
Horné Predmestie 3,
900 21 Svätý Jur
t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280
www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com

