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FEJLÉC

ALMASAVBONTÓ BAKTÉRIUMKULTÚRA
(közvetlenül adagolható)

ENOLACT DIR 01

ENOLACT DIR 01 a Leuconostoc oenos tej-
sav baktérium izolált színtenyészete a sza-
bályozott malolaktikus erjedés levezetésére, 
a kedvezõtlen tejsavas erjedés elkerülésére. 
Nagyon könnyen használható, közvetlenül 
adagolható baktériumkultúra. 
ENOLACT DIR 01 kultúrát a bor pH-értéké-
nek, alkohol és SO2-tartalmának figyelembe-
vételével tenyésztették ki, ezért a starterkultú-
ra közvetlenül a borba oltható. 
Optimális a tenyészet számára, ha a bor 
pH>3,2; alkoholtartalom<13,8 %v/v; összes 
SO2<50 mg/l. Olyan esetekben, amikor a 
malolaktikus erjedést a borban alacsonyabb 
pH-, illetve magasabb SO2-tartalom mellett 
kellene lefolytatni Enolact STD 01-et ajánla-
tos használni, esetleg az akklimatizált formájú 
ENOLAC DIR 01-et.

A minõségi mutatók javulása
Az ENOLACT DIR 01-gyel végzett beoltás 
elõsegíti a gyors és tiszta malolaktikus fermen-
tációt, a bornak kellemes lágyságot és teljes 

aromamegtartást biztosít, illósavak és egyéb 
kellemetlen anyagok képzõdése nélkül.

A kedvezõtlen tejsavas erjedés teljes 
ellenõrzése
A közvetlenül beoltható tejsavbaktérium kultú-
ra megválasztása lehetõvé teszi az ellenõrizhetõ 
erjedést mind technológiai, mind minõségi 
szempontból.

A lefolyás gyorsasága
Az ENOLACT DIR 01 a tejsavas erjedés rend-
kívül gyors megindítását biztosítja. Hatását 
15–20 nap leforgása alatt fejti ki, ezáltal 
nagymértékben lerövidül a várakozási idõ és 
lehetõvé válik a következõ munkafázisok elõre 
történõ programozása.

Technológiai jellemzõk:

Halmazállapot:
Optimális hõmérséklet:
Szín:
Koncentráció:
Besorolás:

granulátum
16–25 OC
krémfehér
> md élõ sejt 1 g kivonatban
Leuconostoc oenos

ENOLACT DIR 01

Adagolás: 
Egy tasak elegendõ 25–30 hl 
borhoz.

Alkalmazás:
– 250 ml 20–30 oC-os desztillált víz-
ben elegyítsük kb. 15 percig.
–  Adjuk hozzá az elkészített szuszpen-
ziót 25–30 hl, az alábbi jellemzõkkel 
rendelkezõ borhoz: pH:>3,2; tel-
jes SO2<50 mg/l; alkoholtartalom: 
<13,5%v/v.

Tárolás:
A tasakok lezárva és hõhatástól védve 
tárolandók. 
+ 4 oC-on tárolva egy évig, –18 oC-on 
két éven túl is megõrzi minõségét.

Kiszerelés:
25 grammos tasak.

Figyelmeztetés: A közvetlenül bejuttatott színtenyészettel végzett eljárás csak akkor lesz sikeres, ha a bor paraméterei 
megfelelõek, optimális a baktériumsejt fejlettségi állapota. A nagyon alacsony pH-jú vagy magas SO2-tartalmú boroknál 
érdemesebb az ENOLACT STD 01-et használni vagy alternatívaként az akklimatizált formájú ENOLACT DIR 01 is 
megfelel.

 


