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През 2016 LAFFORT® гледа « на живота 
в розово » и представя селекция от 
продукти с фокус върху розетата.
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Реколта

снована през 1895 в Bordeaux от Jean Laffort, фирма LAFFORT® винаги 
е играла водеща роля в развитието на енологията, която започва с 
откритията на Пастьор. Днес в изследователския отдел на LAFFORT® 
работят 21 човека, благодарение на които за 25 години са патентовани 18 
продукта и са защитени 20 научни разработки.

За своите 120 години, LAFFORT® се специализира в основната си дейност: разработване, 
производство и маркетинг на качествени продукти за винопроизводството. Иновациите 
винаги са били част от фирмата: иновации в производствените процеси, в приложенията 
или в самите продукти. Иновациите винаги са водели до постоянно подобрение на 
качеството, надеждността и специфичността на нашите продукти.

Днес LAFFORT® е лидер в своята дейност. Нашата отдаденост към качеството е в основата 
на организацията. LAFFORT® продължава да инвестира, за да се гарантира най-високо 
ниво на качество, последователност и възпроизводимост, като същевременно се 
фокусира върху сигурността на продуктите и спазването на регулаторните изисквания. 
LAFFORT® има голямо доверие в бъдещето на партньорството си с винопроизводителите 
от цял свят.

За да гледате фирменото видео, сканирайте този код или посетете следната интернет 
страница: http://www.laffort.com/en/video

Пътувайте в страната на енологията

ази година гледаме на света през розови очила! 
LAFFORT® предоставя своите ресурси и задълбочени знания относно 
всички технически процеси при производството на вина. Тази година 
добавихме специална секция, включваща всички продукти, които могат да 
се използват при производството на розета.

От името на цялата група LAFFORT® Ви пожелавам отлична кампания.

Luc LAFFORT
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Като част от нашата глобална програма за качество базирана на сертификати ISO 9001 

(от 1999) и HACCP (от 2005), постоянно се опитваме да отговаряме на вашите 

изисквания. Сертификатите са налични на нашата страница, което показва 

качеството на LAFFORT® по отношение на:

 

	Продукти с алергени

	REACH сертификат

	Общи сертификати

	Продукти на LAFFORT®, подходящи за органично производство и/или U.S. National Organic 

Program (NOP) 

	Kosher сертификати
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За да свалите нашите сертификати, сканирайте този код или посетете 
следната интернет страница: http://www.laffort.com/fr/qualite/245
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ISO 9001
since 1999 HACCP

since 2005

LAFFORT® 
ОТДАДЕНОСТ НА 

КАЧЕСТВОТО
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Нови Продукти

Летви 

Плодовост, без дъбови нотки. Обем, мазнота и сладки нотки на финала.

- XBASE

Силен ароматен профил на зрели плодове. Сладост с нотки на мока и печено кафе.

- XTREM

Добавя текстура. Удължава и засилва комплексността на плодовия финал (както 
елегантността на бъчви тип Бургундия).

- DIVINE

За превантивно премахване на фенолни киселини и намаляване на нежеланите 
ароматни компоненти при розетата.
Въз основа на непрестанните изследвания и експерименти при бистрене с различни бази с 
цел премахване на компонентите, склонни към окисления, LAFFORT® разработи продукт на 
база PVPP и протеин, извлечен от картофи, който е специално предназначен за розета. 
Синергията между двата компонента намалява фенолните киселини и така предпазва 
цветовете на вината. Специфичният картофен протеин има изключително действие при 
премахването на жълтите оттенъци на цвета.

Дебелината на летвите 18 mm предоставя значително подобряване на обема и силата на вкуса.

POLYMUST® ROSÉ
PVVP, PROTÉINE VÉGÉTALE

10 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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За повишаване на обема и дължината на аромата.
В резултат на 15-годишни изследвания относно процесите на автолиза на дрождите и 
действието на манопротеините, LAFFORT® разработи MANNOFEEL® - дрожден продукт, 
съставен от 100% манопротеини, екстрахирани от клетъчни стени на Saccharomyces cerevisiae. 
MANNOFEEL® изгражда вкусовото и сензорно усещане на виното. Специфичният манопротеин 
на MANNOFEEL® значително повишава усещането за закръгленост и дължината на виното. 
MANNOFEEL® позволява на енолозите да внесат допълнително измерение към виното, като 
му дава тяло, плътност и дължина, като в същото време запазва баланса, свежестта и 
плодовите качества.

(   ) PURE MANNOPROTEINSMann feel®

стр.
47

 ) PURE MANNOPROTEINS

feel®

MANNOFEEL®

(   )
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Zymaflore®
Най-доброто от дрождитеД
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* Алкохолният толеранс на дрождите зависи от храненето им, температурата и т.н. При вина с висок потенциален 
алкохол се препоръчва употребата на SUPERSTART® ROUGE за червени или SUPERSTART® BLANC за бели, както и 
завишаване количеството на дрождите.

Дрожди
Алкохолен 
толеранс*

(%v/v)

Азотна 
необходимост

Оптимална 
температура на 
ферментация °C

Кинетика на 
ферментация

Органолептично 
действие

ALPHA 8-10% Средна 10 - 26 Бавна Сортовост, 
обем

F15 16% Средна 20 - 32 Бърза Плодовост,
вкус

F83 16,5% Средна 20 - 30 Нормална Плодовост,
вкус

FX10 16% Ниска 20 - 35 Нормална Неутралност, 
вкус

RB2 15% Ниска 20 - 32 Нормална Сортовост

RB4 15% Ниска 20 - 30 Бърза Плодовост

RX60 16,5% ниска 20 - 30 Нормална Сортовост

XPURE 16% Средна 15 - 30 Нормална Плодовост,
обем

CH9 16% Средна 14 - 22 Нормална Сортовост,
обем

DELTA 14,5% Висока 14 - 22 Нормална Сортовост

SPARK 17 % Ниска 10 - 32 Бърза Сортовост

ST 15% Висока 14 - 20 Нормална Сортовост

VL1 14,5% Висока 16 - 20 Нормална Сортовост

VL2 15,5% Средна 14 - 20 Нормална Сортовост,
обем

VL3 14,5% Висока 15 - 21 Нормална Сортовост,
обем

X5 16% Висока 13 - 20 Бърза Сортовост,
естери

X16 16,5% Средна 12 - 18 Бърза Естери

011 BIO 16% Ниска 14 - 26 Бърза Неутралност

БЕЛИ ВИНА 
& РОЗЕТА

ЧЕРВЕНИ
ВИНА

ОРГАНИК

ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ВИНА
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Дрожди за сортови червени вина. Подчертава чистотата на аромата.
Поради ниското продуциране на нежелани серни компоненти (особено 
SO2 и H2S) и SO2-свързващи компоненти, ZYMAFLORE® XPURE е подходящ 
щам при производството на червени вина, при които се търси изключителна 

чистота на аромата и пълно изразяване на ароматния потенциал на гроздето.

ZYMAFLORE® XPURE помага за маскирането на растителните нотки и подпомага изразяването 
на черни плодове и свежестта на аромата. Вината, получени с този щам, притежават 
изключителна мекота.

ZYMAFLORE® XPURE е резултат от последователно контролирано без ГМО кръстосване и 
притежава изключителни ферментационни способности.

500 g
10 kg

ZYMAFLORE® XPURE 

Обща стойност на SO2 в края на ферментацията 
Merlot 2014 (15.5% v/v, pH 3.50)

Концентрация на негативни серни компоненти в края на АФ 
Merlot 2014 (13.5% v/v, pH 3.49, общи к-ни 4.09g/L H2SO4, TPI 54)
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Най-доброто от дрождите Д
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Протокол за 
рехидратация
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Щам A: Известен щам за червени вина.
Щам B: Щам, продуциращ малко SO2 и H2S.
Щам C: Щам, рекламиран за ниски стойности на H2S.

При този опит бяха замерени серните компоненти както и 
TL35*. ZYMAFLORE® XPURE (58mg/L) показва сходна стойност 
на TL35 както и щам D (55mg/L) и значително по-ниски 
стойности от щамове E, F и G. ZYMAFLORE® XPURE продуцира 
малко количество SO2-свързващи компоненти като пируват, 
2-оксоглутарат и ацеталдехид). 

*TL35: Необходимо количество SO2 за достигане на 35mg/L 
свободен SO2. Високите стойности на TL35 показват по-високи 
концентрации на SO2-свързващи компоненти
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X5 Alpha + X5 Други
щамове

T. delbrueckii + X5
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Цветя (C10C2)

Цветя (C8C2)

Цветя (C6C2)

Ананас (C4C2)

Праскова (AH)

Банан (AI)

Роза (APE)

Роза (PE)

Маракуя (A3MH)

Грейпфрут (3MH)

Чемшир (4MMP)
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Влияние върху ароматния профил на Sauvignon Blanc

500 g

ZYMAFLORE® ALPHA +
 Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae само

Микробиологична
сигурност

Контрол на влагането 
Saccharomyces cerevisiae Положително Положително

Q-PCR Brettanomyces - в края на МЛФ Не се открива Не се открива

Продуциране на
летливи киселини

Летливи киселини в края на МЛФ 
като g/L винена киселина 0,24 0,25

Малолактична
ферментация

Токсични мастни
киселини C8+C10 (mg/L) 1,2 1,4

Продължителност на МЛФ (дни) 14 15

Стабилност на цвета ∆ NTU 96 170

Винификация на червени вина

Non
Saccharomyces

Най-доброто от дрождите

ZYMAFLORE® Alpha TD n. Sacch

Щам non-Saccharomyces за комплексен ароматен профил с подобрен вкус. При червени вина за 
влагане по време на предферментационната мацерация както и за всички бели сортове.

	Позволява намаляване количеството на SO2.
	Контролира микрофлората по време на предферментативната мацерация.
	Повишава комплексността на ароматите – както сортови така и ферментационни.
	Повишава вкусовия обем чрез повишеното продуциране на полизахариди.
	Ниско продуциране на летливи киселини при мъсти с повишено захарно съдържание или 
такива, получени от грозде засегнато от ботритис.
	Засейте с избрания от вас щам Saccharomyces cerevisiae 24 до 72 часа след добавяне на 
ZYMAFLORE® ALPHA, за да се осигури завършване на алкохолната ферментация, като в същото 
време се наслаждавате на органолептичните предимства на ZYMAFLORE® ALPHA.
Дозировка: 30 g/hL за сухи вина; 40 g/hL за десертни вина.

Три предимства на използването на ZYMAFLORE® ALPHA (non-Saccharomyces) в комбинация с S.cerevisiae:
• За отличаване и оптимизиране качеството на вина в частност комплексност на аромата, обем и вкус при 
използване на ZYMAFLORE® ALPHA (доза 30 g/hL).
• За по-добър контрол на летливите киселини при производство на сортови бели вина. Когато е част от 
производсвото на сладки вина ZYMAFLORE® ALPHA, намалява продуцирането на ЛК с до 25% спрямо 
S.cerevisiae.
• Ранното добавяне е начин за намаляване на SO2 и контрол на дивата микрофлора в мъстта. ZYMAFLORE® 
ALPHA може да се добавя към гроздето (5-10 g/hL) или мъст (10 g/hL), особено по време на настойването, с 
цел колонизиране и предпазване на екосистемата от развитие на нежелани организми.
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ZYMAFLORE® XPURE 
Дрожди за сортови червени вина. Подчертават чистотата на аромата.

	ZYMAFLORE® XPURE е щам, подходящ за производство на червени вина, при които е 
необходимо пълно изразяване на чистотата на аромата и потенциала на гроздето (виж стр. 9).
	Намалява растителните нотки.
	Подпомага изразяването на черни плодове и свежестта на аромата.
	Позволява получаването на вина с изключителна мекота на вкуса.
	Изключителна ферментационна способност.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® FX10 
Дрожди за вина с потенциал, структура и меки танини. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot...

	Фруктофилен характер.
	Подобрена жизненост на клетките при висока температура на ферментация.
	Запазва сортовата специфичност и тероар (слабо продуциране на ферментационни аромати).
	Подходящи при отлежаване върху утайка (освобождаването на протеин Hsp12 дава усещане 
за сладост).
	Голямо освобождаване на полизахариди (спомага за омекотяване на танините).
	Спомага за маскиране усещането за зелен характер.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® RX60 
Дрожди за плодови и подправкови вина.

	Много силно продуциране на аромати (свеж касис и червени и черни плодчета).
	Ниско продуциране на H2S.
	LACTOENOS® 450 PREAC за ранна ко-инокулация с цел запазване свежестта на ароматите.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

500 g
10 kg

500 g
10 kg

Червени Вина
Най-доброто от дрождите

ИЗПОЛЗВАЙТЕ SUPERSTART® ROUGE ЗА 
ОПТИМИЗИРАНЕ ЖИЗНЕНОСТТА НА 
ДРОЖДИТЕ ПРИ МЪСТИ С ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЗАХАРИ. 

Протокол за 
рехидратация

500 g
10 kg
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ZYMAFLORE® F15
Дрожди за закръглени вина с голям обем. Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir...

	Изолирани от един от най-добрите тероари на Bordeaux.
	Широк ароматен спектър.
	Ферментационна сигурност, добра съвместимост с бактериите.
	Получаване на вина за дълго отлежаване.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® RB2
Дрожди за плодови и елегантни червени вина. Pinot Noir, Nebbiolo, Merlot...

	Щам, изолиран в шатата от сегмент „премиум” на Burgundy.
	Ниска абсорбция на багрилна материя.
	Добра способност за изразяване на сортови аромати като череша/ вишна.
Дозировка: 15 - 30 g/hL

ZYMAFLORE® F83
Дрожди за плътни, плодови и цветисти червени вина. Grenache, Nebbiolo, Sangiovese, Tempranillo, 
Syrah...

	Щам, изолиран в Тоскана от Sangiovese.
	Голямо продуциране на аромати на червени плодове.
	Запазва типичността на сортовете от Средиземноморието.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® RB4
Дрожди за ароматни вина тип “primeur”.

	Щам, изолиран в Beaujolais.
	Значително продуциране на ферментационни аромати като червени плодове.
	Идеален щам за бързо стартиране на МЛФ.
	Ароматни, плодови и заоблени вина с дължина.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

500 g
10 kg

500 g

500 g

Червени Вина
Най-доброто от дрождите

Протокол за 
рехидратация

500 g
10 kg

ПОМИСЛЕТЕ ЗА NOBILE®! 
В допълнение на естественото наличие на 
елагови танини и полизахариди, добавянето на 
Nobile® Fresh Granular 24M (непечена дървесина) 
по време на алкохолната ферментация може да 
подготви вината за отлежаване, като в същото 
време може да повдигне ароматния потенциал и 
плода. Дозировка: 2 до 4 g/L.
Вижте стр.67.
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ZYMAFLORE® DELTA
Дрожди за ароматни бели вина и розета. Sauvignon blanc, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chenin Blanc, 
Gewürztraminer...

	Комплексни и елегантни вина.
	Оптимални условия на ферментация: 150 до 250 NTU мътност.
	Ниско образуване на сяро-съдържащи компоненти дори и при висока мътност.
	Силна способност за изразяване на цитрусови нотки, особено грейпфрут.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

VIN BLANC ET ROSÉ

SÉ
LE

C
TI

O
N

 T
ER

RO
IR

VIN BLANC ET ROSÉ

500 g

ZYMAFLORE® X5
Дрожди за ароматни бели вина с отлично освобождаване на тиолови аромати. Sauvignon blanc, 
Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer & розета...

	Силно изразяване на летливи тиоли (чемшир, тропически плодове) и продуциране на 
ферментационни аромати.
	Свежи и комплексни вина.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

Щам A X5
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Щам CЩам  B

Количества сортови тиоли 4MSP,3SH и 3SHA в края на АФ след 
сравнителен тест на дрожди върху Sauvignon Blanc 2011. Pessac-Léognan.

500 g
10 kg
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Grüner Veltliner 

Маракуя 
(A3SH)

Грейпфрут

(3SH)

Чемшир

(4MSP)

Маракуя 
(A3SH)

Грейпфрут

(3MH)

Най-доброто от дрождите
Бели & Розета

Протокол за 
рехидратация
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ZYMAFLORE® X16
Дрожди за модерни и ароматни бели вина и розета. Chardonnay, Viognier, Pinot Gris, Chenin Blanc...

	Много добра ферментация.
	Голямо продуциране на аромати (праскова, бели цветя, костилкови плодове).
	Pof(-) характер (не образуват винил феноли), образуват деликатен и чист профил.
	Ниско продуциране на H2S.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

Щам D X16

[V
4P

]+
[V

4G
]/
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0,8

1

1,2

1,4

[V4P] : Vinyl-4-phénol [V4G] : Vinyl-4-gaïacol 

500 g
10 kg

ZYMAFLORE® CH9
Селектиран в един от най-добрите тероари на Burgundy. Chardonnay.

	Развива типичността на шардоне от най-добрите тероари; нотки на бадем, лешник, лимон и 
препечен хляб.
	Създава заоблени вина, което спомага за балансиране на потенциално високи киселини.
	Препоръчват се за комплексни вина.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

500 g

VIN BLANC

SÉ
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IR

CH9

Най-доброто от дрождите
Бели & Розета 

Дегустация на Chardonnay 2013 - ферментация в 
барици (17 дегустатора).

Дрожди 20g/hL,SUPERSTART® BLANC 20g/hL, алкохол 
13 % v/v, pH 3.50, общи киселини 4.8 g/L H2SO4.

0
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4

5
Интензитет на нос

Бели цветове

Цитрус

Бели плодове
(круша, праскова, личи)

Тропически плодове
(Ананас...)

Препечен хляб

Минерали

 Ядки
(лешник, пресен бадем)

Ароматен
интензитет

Закръгленост

ZYMFLORE® VL1 ZYMAFLORE® CH9 Протокол за 
рехидратация
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ZYMAFLORE® VL1
Дрожди за елегантни бели вина. Chardonnay, Sémillon, Gewürztraminer, Chenin, Muscat...

	Pof(-) характер (не образуват винил феноли), образуват деликатен и чист профил.
	Висока ß-глюкозидазна ензимна активност.
	Освобождаване на цветисти терпени и сортови аромати.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® VL2
Дрожди за деликатни и чисти бели вина ферментирали в барик. Chardonnay, Viognier....

	Pof(-) характер (не образуват винил феноли), образуват деликатен и чист профил.
	Голямо продуциране на полизахариди.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® VL3
Дрожди за елегантни вина с финес и силно изразяване на летливи тиоли. Sauvignon Blanc, 
Gewürztraminer, Riesling, Colombard & Pinot Gris.

	Изолирани от едни от най-добрите масиви със Sauvignon Blanc от региона на Bordeaux.
	Добра способност да изразяват сортови аромати на Sauvignon Blanc от неароматните 
прекурсори в мъстите.
	Обем и закръгленост.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

ZYMAFLORE® ST
Дрожди за сладки вина от грозде с ботритис. Вина ”Late harvest”, Semillon, Riesling...

	Щам изолиран в Sauternes.
	Чувствителен към SO2 с ниско продуциране на SO2-свързващи компоненти.
	Устойчив на висока захарна концентрация.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

500 g
10 kg

500 g
10 kg

Най-доброто от дрождите
Бели & Розета 

500 g
10 kg

500 g

Протокол за 
рехидратация

ПОМИСЛЕТЕ ЗА NOBILE®! 
В допълнение на естественото наличие на 
елагови танини и полизахариди, добавянето на 
Nobile® Fresh Granular 24M (непечена дървесина) 
по време на алкохолната ферментация може да 
предпази вината от окисление и да запази 
свежестта и плода.
Дозировка: 0.5 до 2 g/L.
Вижте стр.67.
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Дрожди Organic 

ZYMAFLORE® 011 BIO

Дрожди, сертифицирани като Organic съгласно Европейската директива за органично производство 
CE 834/2007 и 889/2008 и отговарящи на U.S. National Organic Program (NOP).

Този щам Saccharomyces cerevisiae беше подбран заради забележителната си ферментационна 
способност, високия алкохолен толеранс, запазване на сортовите характеристики и ниско 
продуциране на мастни киселини със средна дължина на веригата, които са известни 
инхибитори на МЛФ.
Алкохолният толеранс поставя ZYMAFLORE® 011 BIO в групата щамове, подходящи за 
рестартиране на спряла ферментация или ре-инокулация в случай на забавена спонтанна 
ферментация, при което се гарантира нормално завършване на процеса.
Дозировка:  20 - 30 g/hL.
   30 - 50 g/hL в случай на спряла ферментация.

500 g

Органични &
Пенливи Вина

Най-доброто от дрождите

ZYMAFLORE® SPARK
Пенливи вина, трудни условия.

	Първична ферментация и вторична ферментация на пенливи вина.
	Устойчив на трудни ферментационни условия (потенциален алкохол, мътност, температура).
	Толеранс към SO2 и висок алкохол.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.
   30 - 50 g/hL в случай на спряла ферментация.

500 g
10 kg

LAFFORT
Виж стр.77 за пълната гама продукти за пенливи вина и препоръките на LAFFORT®.

Пенливи вина

Протокол за 
рехидратация

ИЗПРОБВАНИ И ОДОБРЕНИ ОТ LABORATORY 
FOR MICROBIOLOGICAL TECHNIQUE POLE CIVC 

(COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE 
CHAMPAGNE)
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ACTIFLORE® F33
Ниски летливи киселини, високи стойности на полизахариди, ферментационна сигурност. Червени 
& бели вина.

	Превъзходни баланс & мекота поради освобождаването на полизахариди.
	Отлични ферментационни характеристики & кинетика при широки температурни граници.
	Много добър алкохолен толеранс и ниска азотна необходимост.
	Ниско продуциране на ЛК.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

0
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0.2

0.25

F33 A B C

AV (g/L H2SO4)

Щам
Алкохолен 
толеранс 

(%v/v)

Азотна 
необходимост

Оптимална 
температура на 

ферментация 
°C

Кинетика на 
ферментация

Ароматен 
профил

BO213 > 18% Ниска 10 - 32 Бърза Неутрален

CEREVISIAE > 13,5% Ниска 20 - 30 Бърза Плодов

F5 16% Средна 20 - 30 Нормална Плодов,
подправков

F33 16% Ниска 13 - 30 Нормална Плодов,
сортов

RMS2 17% Ниска 10 - 30 Бърза Неутрален

ROSÉ 15% Средна 13 - 18 Нормална Естери

Actiflore®
Перфектни по природа Д
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Продуциране на ЛК от 4 основни щама дрожди за червени вина в 
края на алкохолната ферментация (13.5% alc., pH 3.6).

Cabernet Sauvignon 2010.

* Алкохолният толеранс на дрождите зависи от храненето им, температурата и т.н. При вина с висок потенциален 
алкохол се препоръчва употребата на SUPERSTART® ROUGE за червени или SUPERSTART® BLANC за бели, както и 
завишаване количеството на дрожди.

500 g
10 kg
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500 g
10 kg

ACTIFLORE® ROSÉ
Бели & розета.

	Подбран за производство на розета в сегмента „Премиум”.
	Добра адаптивност и ферментационни способности.
	Продуцира високи стойности на ферментационни аромати.
	Отличен щам за производство на плодови розета, особено ако те се правят от грозда с нисък 
ароматен потенциал.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

ACTIFLORE® F5
Подправкови и плодови нотки.

	Щам, подбран заради добрата си способност да доминира в мъстта.
	При винификация на червени вина гарантира ритмична ферментация, предавайки на вината
структура с подправкови и плодови аромати.
Дозировка: 15- 30 g/hL.

ACTIFLORE® BO213 (EX ACTIFLORE BAYANUS)
Чист ароматен профил. Отличен за рестартиране на ферментации и високи захари. Червени & 
бели грозда.

	Много добра способност да рестартира забавени или спрени ферментации.
	Отлични ферментационни способности.
	Ферментира при ниски температури (10-12˚C).
	Толерантен към високи захари и високи алкохоли (18% v/v).
	Съвместим с бактериите за МЛФ.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.
30 - 50 g/hL в случай на спрели ферментации.
Вижте протокола за рестартиране на стр.84.

ACTIFLORE® RMS2
Трудни условия, ниско продуциране на редуктивни компоненти.

	Дрожди, селектирани поради изключителните си способности да ферментират бели вина.
	Адаптирани към екстремни енологични условия (големи обеми, ниска мътност, ниска 
температура, анаеробни условия...).
	Много ниско продуциране на H2S.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

ACTIFLORE® CEREVISIAE
Дрожден стартер.

	Щам, селектиран заради бързия старт на ферментацията.
	Не променя сортовия характер на вината.
Дозировка: 15 - 30 g/hL.

500 g
10 kg

500 g
10 kg

500 g

ROSÉ
SACCHAROMYCES CEREVISAE

LE
VU

RE
S

ACTIFLORE®

500 g
10 kg

Actiflore®
Перфектни по природа
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Дрождите трябва да разполагат с достатъчно храна, за да извеждат ферментацията без стрес (той от своя страна може 
да доведе до поява на дефекти в ароматите или поява на фактори, инхибиращи работата на бактериите). Храната на 
дрождите и нейното добавяне трябва да са балансирани по отношение на фактори, определящи растежа и оцеляването 
на дрождите, от което зависи чистия финал на ферментацията.

За оптимално хранене и предпазване на дрождите, LAFFORT® препоръчва рехидратиране на дрождите със 
SUPERSTART® ROUGE или SUPERSTART® BLANC, след което да се добави NUTRISTART® ORG и NUTRISTART®, ако е 
необходимо.

СТОЙНОСТИ НА АСИМИЛИРУЕМ АЗОТ (YAN) НА ХРАНИТЕ

Храни
Най-доброто за вашите дрожди

Продукт Внесен YAN при 20 g/hL

ПРЕДПАЗВАНЕ
SUPERSTART® ROUGE 
SUPERSTART® BLANC
SUPERSTART® SPARK

2 mg/L (oрганичен азот)
4 mg/L (oрганичен азот)
2 mg/L (oрганичен азот)

ХРАНИ
THIAZOTE®

NUTRISTART®
NUTRISTART® ORG

42 mg/L (минерален азот)
30 mg/L (органичен и минерален азот)

14 mg/L (органичен азот)

ДЕТОКСИКАЦИЯ И
ФИЗИЧЕСКА ПОДКРЕПА

OENOCELL® BIO
OENOCELL®
BI-ACTIV®
TURBICEL®

0
0
0
0

Енологични цели Фактори, определящи 
метаболизма на дрождите Практически препоръки

Нормална ферментация
Избягване на бърза 

ферментация или топлинни 
пикове.

Хранителен баланс между 
минерален и органичен азот. 

По-бавно усвояване на органичния 
спрямо минералния азот.

Частично или цялостно коригиране на азотното 
съдържание чрез добавяне на органичен азот (не 
само с амониеви соли). Направете две добавяния 

през първата третина на ферментацията.

Нормално завършване на 
ферментацията

Жизненост и устойчивост на 
клетките. Устойчивост на 

мембраната по отношение на 
киселини и алкохолен стрес.

Използване на продукти при рехидратацията на 
дрождите, които добавят стероли и мастни 
киселини с дълги вериги, които подсилват 

мембраната на клетката.

Чист ароматен профил
Ниски стойности на H2S и 

намаляване на продуцирането 
на серни компоненти, ниски 

стойности на летливи 
киселини, слабо маскиране на 

ароматите.

Намаляване на стреса и добра 
пропускливост на мембраната.

Рехидратиране на дрождите чрез специфични 
хранителни композиции. Добавяне на храни 

преди средата на ферментацията. Добавяне на 
пантотенова киселина (витамин В5) от дрождената 

храна преди средата на ферментацията, за да се 
регулира и намали продуцирането на H2S.

Оптимизиране на 
ароматите

Изразяване на сортовите 
аромати и/или продуциране 

на сортови аромати.

Пропускливост на мембраната. 
Витамини, минерали и прекурсори 

на ферментационните естери 
(амино киселини).

Използване на продукти при рехидратацията на 
дрождите, за да се добавят стероли за добра 

пропускливост и подобрен транспортен 
механизъм на мембраната. Качеството и 

количеството на храните трябва да се съобрази с 
желания ароматен профил.
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PRÉPARATEUR DE LEVURE POUR VIN ROUGE

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la longévité des
levures dans des conditions de stress

SUPERSTART®

Rouge 

Продуктите от гамата Superstart се използват при рехидратацията на селектираните сухи дрожди, за да се гарантира 
нормално провеждане и оптимално завършване на алкохолната ферментацията и изразяване на ароматите (съдържа 
инактивирани дрожди и автолизати). Патент FR 2736651. Тези продукти:

SUPERSTART® Rouge 
Благодарение на високото съдържание на 
ергостероли, SUPERSTART® ROUGE удължава живота 
на дрождите, особено при стресови условия на 
работа и повишава техния толеранс към високи 
температури и алкохол.

1 kg
5 kg
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Продукт A

Продукт B

Продукт C

SUPERSTART® Rouge

Продукт D

Продукт E

Продукт F

Сравняване количеството на ергостероли * (%) в 
продукти със сходно предназначение, стандартизирани 

спрямо продукта с най-висока концентрация (100%), в 
този случай SUPERSTART® ROUGE. 

	Внасят основни елементи при рехидратацията на дрождите, които са важни за мембраната на дрождите 
(дълговерижни мастни киселини и ергостероли) и гарантират пропускливостта на мембраната, устойчивостта на 
алкохол и висока ефикасност при транспортирането на захарите и храните до последното поколение дрожди.
	Значително намаляват продуцирането на летливи киселини и H2S.
	Подпомагат МЛФ (дрождите продуцират по-малко компоненти, които инхибират малолактичните бактерии, тъй 
като дрождите са по-малко стресирани).
	При мъсти бедни на азот, допълнителното влагане на амониеви соли или органичен азот (i.e. NUTRISTART® ORG 
или NUTRISTART®) остава от особена важност.
	Трябва да се използват особено в случаи на висок потенциален алкохол, ферментация на бели мъсти с ниска 
мътност и ниска температура, както и при стартери, подготвяни за рестарт на ферментация.
Дозировка: 20 - 30 g/hL (повишете дозата при висок потенциален алкохол).
Да се добавя към водата за рехидратация на дрождите.

*Този стерол дава на дрождите най-голяма устойчивост на алкохол.

SUPERSTART® Blanc (бели вина и розета)
Благодарение на специфичната си формула, особено 
богата на определени витамини и минерални соли, 
SUPERSTART® BLANC оптимизира и подпомага 
освобождаването на аромати от дрождите. Така се 
постига получаването на повече аромати, като в 
същото време се гарантира по-ритмично завършване 
на алкохолната ферментация.

1 kg
5 kg

Sauvignon blanc. Алк 12,5 % vol. ZYMAFLORE® X5
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PREPARATEUR DE LEVURES 
POUR VIN BLANC ET ROSÉ

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la viabilité et de 
la vitalité des levures et optimisation de l’expression aromatique

SUPERSTART®

Blanc
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Оптимизиране На 
Работата На Дрождите

Най-доброто за вашите дрождиХР
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Вижте също SUPERSTART® 
SPARK (стр. 79), който 
може да се използва при 
"pied de cuve" и вторична 
ферментация в бутилка.
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NUTRISTART® ORG
100% органична храна, получена от инактивирани дрожди, обогатена с амино киселини, витамини 
(тиамин, ниацин, пантотенова киселина, фолиева киселина и др.) минерали и микро-храни 
(магнезий, цинк, желязо и др.), които подпомагат размножаването на клетките.

	Гарантира нормално и пълно завършване на алкохолната ферментация в случаите на малък 
до среден азотен недостиг.
	Ограничава развиването на нежелани компоненти.
	В случай на голям азотен недостатък и/или висок потенциален алкохол, използвайте 
NUTRISTART® ORG с допълнителен азотен източник, за да се гарантира подобрен хранителен 
баланс на дрождите.
	30 g/hL NUTRISTART® внасят еквивалента на 20 mg/L усвоим азот.
Дозировка: 30 - 60 g/hL в зависимост от необходимото количество.
Добавете количеството през първата 1/3 от алкохолната ферментация.

NUTRISTART®
Пълна комбинация от дрождени храни, включваща фактори, определящи растежа 
и оцеляването на дрождите, както и тяхното размножаване (инактивирани дрожди, 
амониев фосфат, тиамин и др.).
	Да се използва при азотен недостатък в мъстта.
	10 g/hL внасят около 15 g/hL усвоим азот.
Дозировка: 20 до 40 g/hL в зависимост от необходимото количество.
Добавете във ферментатора през първата 1/3 от алкохолната ферментация.
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1 kg 
5 kg

1 kg 
5 kg

20 kg

Nutristart® Org Nutristart® Thiazote®

++++ Фактори за оцеляване 0

++ Растежни фактори ++++

Органичен Усвоим азот Минерален

++++ Витамини и минерали ++

++++ Азотен баланс +

Сортови Аромати Ферментационни

Хранене
на дрожди

Най-доброто за вашите дрожди ХР
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THIAZOTE®
Активатор на алкохолната ферментация (амониеви соли и тиамин).

Предлагани форми:
THIAZOTE®: амониев сулфат и тиамин.
THIAZOTE® SP: амониев сулфат, диамониев фосфат и тиамин.
THIAZOTE® PH: диамониев фосфат и тиамин.
10 g/hL THIAZOTE® внасят около 21 g/hL усвоим азот.
Дозировка: в зависимост от началното азотно съдържание в мъстта, потенциален алкохол и 
мътност.
Вижте описанието за максимално разрешената доза за ЕС.

BI-ACTIV®
Комбинация от фактори, определящи оцеляването, която може да се използва при забавена 
или спряла ферментация. Не съдържа диамониев фосфат (клетъчни стени, инактивирани 
дрожди, инертни елементи, подкрепящи дрождите).

	В случай на забавяне на алкохолната ферментация, BI-ACTIV® детоксикира мъстите, като внася 
фактори, помагащи на дрождите да оцелеят и позволява завършването на ферментацията.
	В случай на спряла ферментация, BI-ACTIV® детоксикира виното и го подготвя за ново 
засяване.
	Може да се използва и при винифициране на много бистри мъсти, като веднага внася опорни 
елементи за дрождите и фактори за оцеляването им, които са основни за освобождаване на 
клетките от стреса.
BI-ACTIV® не внася усвоим азот.
Дозировка: 30 - 60 g/hL.
Вижте протокола за рестартиране на ферментация стр. 84.

OENOCELL® & OENOCELL® BIO
Силно пречистени дрождени обвивки, стимулиращи и активиращи алкохолната ферментация 
(дрождени клетъчни стени).

	Голяма способност да детоксикира мъсти/вина благодарение на адсорбиращите си свойства.
	Превантивна употреба: предопределя завършване на алкохолната ферментация, като 
в същото време намалява риска от органолептични отклонения и токсини, влияещи на 
бактериите.
	При проблеми: подпомага рестартирането или забавената ферментация.
 OENOCELL® BIO: сертифицирани органични дрождени клетъчни обвивки, в съответствие с 
регламента на ЕС 834/2007 и ЕС 889/2008, както и в съответствие с регламента на САЩ NOP 
(National Organic Program) за органично производство на вина.
Дозировка: 20 - 40 g/hL, в зависимост от необходимостта.
Вижте протокола за рестартиране стр. 84.

TURBICEL®
Силно пречистена целулоза в прахообразна форма за преизбистрени мъсти.

	Компенсира силно избистрените мъсти на бели и розе вина чрез поддържане на дрождите в 
суспензия.
	Може да се добави към наличен хранителен комплекс, за да подпомогне по-здравата и 
бърза ферментация.
	10 g/hL повишава мътността на мъстта с 20 NTU.
Дозировка: 20 до 50 g/hL, в зависимост от желаната мътност.
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NUTRIMENT BIOLOGIQUE DE FERMENTATION

Association de facteurs de survie et d’éléments supports 
à utiliser en cas de ralentissement ou d’arrêt fermentaire
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BI-ACTIV®
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ÉCORCE DE LEVURE

Favorise le bon déroulement des
fermentations alcooliques et malolactiques

1 kg
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OENOCELL®

1 kg 

1 kg 

5 kg

1 kg 
5 kg

25 kg

Най-доброто за вашите дрожди

Хранене На 
Дрождите
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PRÉPARATEUR DE BACTÉRIES 
PRÉ-ACCLIMATÉES PreAc

 Préparation spécifique de levures inertées

250 g - dose pour 50 hL
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ENERGIZER®

ENERGIZER®
Специфична храна за МЛФ.

	Добавя се в етапа на преаклиматизация на бактериите, като част от този иновативен процес.
	Внася специфични храни, които са необходими на бактериите през последния етап на 
аклиматизация.
Тази последна стъпка е решаваща и гарантира броя клетки преди засяване във виното.
Дозировка: 5 g/hL.

MALOSTART®
Активатор за подпомагане на малолактичната ферментация (МЛФ). За рестарт и ускоряване на 
ферментационната кинетика.

	Включва хранителни елементи (инактивирани дрожди, опорни елементи) и елементи за 
детоксикация и така:

* Се подпомага оцеляването на млечно-киселите бактерии (чрез адсорбция на инхибитори 
от типа на мастни киселини с къса или средна дължина на веригата).
* Подпомага активността на млечно киселите бактерии (чрез предоставянето им на храни, 
които те директно консумират).

	Може да се използва при всички вина.
	Съставът е формулиран, така че се оптимизира доставката на амино киселини, които са 
основни за бактериите (глутаминова киселина, валин…), като в същото време се намалява 
количеството прекурсори на биогенни амини (хистидин, тирозин).
	Също така е богат на витамини, необходими на бактериите и минерали (магнезий и манган), 
които са основни ко-фактори за ензимното функциониране.
Дозировка: 30 g/hL.
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ACTIVATEUR DE FERMENTS MALOLACTIQUE

Facilite le départ des fermentations malolactiques 
et en accélère la cinétique.

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

MALOSTART®

1 kg

Най-доброто за вашите бактерии

Хранене На 
Бактериите

250 g 
1,25 kg

Съгласно нормите въведени в ЕС от декември 2013, съществуват три одобрени категории на дрождени деривати 
в енологията: дрождени обвивки, инактивирани дрожди и дрождени автолизати. От тези категории дрождени 
деривати, само дрождените обвивки са предмет на определяне на максимална доза (40 g/hL) в съответствие 
с регламент EC 606/2009. Този регламент, който се базира на нови изследвания и специфични методи относно 
различните категории дрождени деривати, налага уточняване върху опаковката на естеството на дрождите или 
дериватите в състава на енологичните продукти. Освен направената през 2015 оптимизация на формулата на 
NUTRISTART®, никакви други промени не са правени в другите произвеждани от нас продукти, съответно няма 
промяна в тяхното действие. Продуктите на LAFFORT® са обогатени с автолизати, което обяснява естественото 
богатство на органичен азот и микрохрани (амино киселини, витамини, минерали).
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OENOLEES® специфичен енологичен продукт, получен от естествени съставки, открити във виното, 
и обработен чрез иновативни и патентовани производствени процеси. Тези подходи проправят пътя 
към нов тип енология: по-близка до природата, по-специфична и в същото време подчертаваща и 
запазваща най-доброто от виното.

OENOLEES® За всички видове вина
Специфичен продукт на базата на дрождени обвивки с голямо съдържание на вкусов пептид 
(патент EP 1850682 ) (клетъчни стени, инактивирани дрожди).
OENOLEES® е резултат от изследванията на LAFFORT® върху свойствата на дрождената утайка и 
нейното значение за виното. В резултат на използването се подобряват вкусовите качества на вината 
чрез:

	Намаляване агресивното усещане: дрождените обвивки имат бистрещо действие, което 
подпомага премахването на определени полифеноли, отговорни за горчивината и стипчивостта.
	Повишава усещането за сладост: OENOLEES® има високо съдържание на специфични 
пептидни фракции, които се освобождават по естествен път при автолизата на дрождите и 
имат изключително нисък праг на усещане (само 16 mg/L в сравнение с 3 g/L за захарта).
Дозировка: 20 - 40 g/hL.
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PRODUIT DE LA LEVURE

Préparation spécifique d’enveloppes cellulaires de levures 
(Brevet n° 0452803) pour l’élimination de certains polyphénols. 

PRODUIT DE LA LEVURE
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OENOLEES®

1 kg

Концентрация на hsp12 (мембранен протеин с пептиден произход,
предаващ усещане за сладост на виното) в различни продукти на пазара.

Дрождени
Продукти
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Иновация, получена от природата
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FRESHAROM® За бели и розета
Специфичен продукт от инактивирани дрожди с висока антиоксидантна способност. 

	Богата на глутатиони и редуктивни метаболити, тази комбинация има значително по-голям 
антиоксидантен потенциал от SO2 или аскорбиновата киселина.
	Позволява на дрождите да консумират глутатионовите прекурсори (цистеин и N-ацетил 
цистеин) по време на алкохолната ферментация и по този начин да се синтезират повече от 
тези трипептиди.
	Ефикасно предпазва ароматния потенциал на виното и значително забавя появата на нотки 
на окисление.
	Получават се по-ароматни вина с подобрен потенциал за отлежаване.
Дозировка: 30 g/hL. 
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PRODUIT DE LA LEVURE

Préparation spécifique de levures inactivées à haut pouvoir réducteur, 
pour la protection des arômes des vins blancs et rosés.

1 kg
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Сравняване на защитната сила на различни продукти, предлагани на пазара,
богати на глутатион и неговите прекурсори.

Количество Hsp12

В допълнение на глутатионите и 
цистеиновите аминокиселинни прекурсори 

на глутатионите, формулата на FRESHAROM® 
е специално обогатена с Hsp12 и пептиди, 

което спомага за допълнителната сладост във 
вкуса на виното.

1 kg

Добавете във ферментатора по време на първата 1/3 от алкохолната ферментация.

Предпазване На 
Ароматите
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Иновация, получена от природата
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Какви са различните начини за добавяне на бактериите?
Ферментацията нормално включва добавяне на дрожди, след което добавяне на бактерии за малолактична 
ферментация (МЛФ) след края на алкохолната ферментация. Все повече енолози избират ко-инокулацията, при 
която бактериите се влагат преди приключване на основната ферментация.

Има различни техники. Ранна ко-инокулация е, когато бактериите се добавят 24-48 часа след започването на АФ. 
Основната цел е да се облекчи адаптирането на бактериите и запази максимално техния брой (приблизително 
100%), както и да се спести време. Освен това, бактериите могат да се добавят и към края на АФ, при плътност 
около 1010, което е случай на късна ко-инокулация. Основната цел на тази операция е да се предпази 
виното от микробиологично заразяване: селектираните бактерии ще превземат средата след дрождите и 
ще доминират в екосистемата, като по този начин ще се избегне растежа на нежеланите микроорганизми 
(дрожди на Brettanomyces, бактерии, продуциращи биогенни амини и др.). Тези два подхода са също така и 
икономически ефективни: енергийните разходи се намаляват значително, тъй като бактериите се добавят 
към топлото вино и МЛФ е по-бърза. Накрая, тези два подхода позволяват бързо завършване на МЛФ, което 
намалява продуцирането на SO2-свързващи компоненти и така се намалява добавянето на общото количество 
SO2 по време на живота на виното.

Кои са основните точки и как да се извърши ко-инокулацията?
SO2 на гроздето, селектираните дрожди и храните, мацерацията и температурата на ферментация, щамовете 
бактерии и засяването са изключително важни фактори. Алкохолната ферментация трябва да е равномерна 
и безпроблемна до завършването си, с което ще се гарантира, че популацията на бактериите няма да развие 
анаеробен метаболизъм (консумация на захари).
В случай на ко-инокулация, LAFFORT® препоръчва щамовете LACTOENOS® SB3 DIRECT или 450 PREAC® в 
зависимост от условията на виното. Свържете се с нас за специфичен протокол за ко-инокулация!

Засяването с бактерии е отличен начин за ограничаване продуцирането на компоненти свързващи SO2 
във виното.
Количеството на SO2-свързващи компоненти (замерено чрез TL35, или количеството SO2 необходимо за 
достигане на 35mg/L свободен SO2) след МЛФ е пряко свързано с продължителността на МЛФ (вижте фигурата). 
Освен това, ко-инокулацията (по време на АФ) намалява количеството на диацетил във вината, което има две 
предимства: по-плодов аромат и по-ниски стойности на компоненти свързващи SO2.

БАКТЕРИИ 
Lactoenos®

Различен подход към МЛФБА
КТ

ЕР
И

И
 

Източник: Coulon J. & al, RDO No. 151, April 2014, p. 44-46. Процесът на 
сулфитиране - Как да се използва максимума от SO2 при контролирано добавяне.

СТЕПЕНТА НА СВЪРЗВАНЕ СЛЕД МЛФ Е ПРОПОРЦИОНАЛНА 
НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА МЛФ
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* TL35: количество общ SO2 
необходимо за получаване на 35 
mg/L свободен SO2. Колкото е 
по-висока стойността, толкова 
е по-голямо количеството на 
компонентите свързващи SO2.
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Не се притеснявайте да се свържете с нас за уточняване на количеството и момента на влагане.

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ ТИП ИНОКУЛАЦИЯ

Вид
инокулация Етап Препоръчван щам

LACTOENOS® 
Цел

Ранна
ко-инокулация

24 до 48 ч. след
започване на АФ. c450 PreA ®

Спестяване на време и предпазване от зарази. 
Оптимизиране на ферментациите. 

Намаляване на продуцирането на диацетил.
Намаляване на свързващите SO2 

елементи във виното.

SB3® Direct

Късна
ко-инокулация

Монополизиране екосистемата на мъстта. 
Осигурява традиционо, 

последователно протичане на 
ферментациите: алкохолна и МЛФ.

При плътност 1010. 450 PreAc®  

Последваща
ко-инокулация

След АФ
и пресоване.

МЛФ на червени след пресоване. 
МЛФ в барици. 

Термовинификация.

При проблемни
МЛФ Рестарт на

спряла МЛФ.

B16 Standard
450 PreAc®

Рестартиране на МЛФ. 
МЛФ през пролетта.

Вижте протокола 
за рестарт на МЛФ стр.88.

450 PreAc®
SB3® Direct

БА
КТ

ЕР
И

И
 

Продукт Алкохол pH Общ SO2 Температура C8 и C10 
(Мастни киселини)

≥ 16°C450 PreAc® ≤ 17 % vol. ≥ 3,3 ≤ 60 mg/L
≤ 20 mg/L C8 
≤ 5 mg/L C10  

≥ 18°C≤ 15 % vol. ≥ 3,3 ≤ 40 mg/L
≤ 20 mg/L C8  
≤ 5 mg/L C10  

≥ 16°C

SB3® Direct

B16 Standard ≤ 16 % vol. ≥ 2,9 ≤ 60 mg/L
≤ 20 mg/L C8  
≤ 5 mg/L  C10  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЩАМОВЕТЕ

БАКТЕРИИ 
Lactoenos®

Различен подход към МЛФ
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MALOSTART® & ENERGIZER® 
Специфични храни за бактериите: вижте стр. 21.

БАКТЕРИИ 
Lactoenos®

Различен подход към МЛФ

50 hL
250 hL

2,5 hL
25 hL

250 hL

  O
UV

RE
Z / 

VERSEZ • OPEN / POUR

• INOCULATION DIRECTE • DIRECT I
NOC

UL
AT

IO
N 

•

БА
КТ

ЕР
И

И
 

LACTOENOS® 450 PREAC
Преаклиматизиран щам OEnococcus oeni, отличен със своята малолактична активност.

	Добра способност за адаптиране към средата на всеки етап от инокулацията – мъст или вино 
(pH, мастни киселини...).
	Специално селектиран поради особената устойчивост на алкохол (до 17% v/v).
Дозировка: виж опаковката.

LACTOENOS® SB3 DIRECT
Oenococcus oeni за директна инокулация.
	Благодарение на инстантния процес на обработка и качеството на продукта, 
LACTOENOS® SB3 DIRECT се засява директно във виното.
	При добро ръководене на АФ и правилно хранене на дрождите, LACTOENOS® 
SB3 DIRECT може да се засее в началото на АФ (ранна ко-инокулация) и така да 
се гарантира бързо завършване на МЛФ след края на АФ.
Дозировка: вижте опаковката.

LACTOENOS® B16 STANDARD
Щам Oenococcus oeni за всички видове вина.

	Много устойчив щам и особено подходящ за рестартиране на МЛФ, поради прецизния 
протокол за аклиматизация.
	Адаптирането става по метода pied de cuve (протокол от няколко стъпки, 3 до 5 дни 
продължителност, моля вижте опаковката или описанието).
Дозировка: вижте опаковката.

50 hL
250 hL

ПРОЦЕСЪТ PREAC®
Този ексклузивен производствен процес, разработен от LAFFORT®, гарантира по-добро оцеляване на бактериите и 
намаляване на лаг-фазата. Щамовете PREAC® са комплектовани с хранителен пакет ENERGIZER®.
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КО-ИНОКУЛАЦИЯ

НА БАКТЕРИИ И ДРОЖДИ

1 3 2
Ко-инокулацията: гарантиране на 
успешна и навреме изведена 
МЛФ 

SO2
МЛФ

Сп
он

та
нн

а 
ф
ер

м
ен

та
ци

я

Време

АФ

=
МИКРОБИОЛОГИЧЕН

ПРОЗОРЕЦ
=

 РИСК ОТ РАЗВИТИЕ
НА BRETTANOMYCES

3 Оптимизиране качеството на 
виното

Спестяване на енергия

Предпазване от нежелани 
микроорганизми и запазване 
на аромата.

Чрез засяване на бактериите в по-меки за тях 
условия (нисък алкохол, висока температура, 
наличие на храна, липса на токсини и др.) ко- 
инокулацията гарантира бърза МЛФ.

0

10
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40

50

60

Д
ни

Ранна
КИ

Късна
КИ

Последваща
инокулация

Спонтанна
МЛФ

ки: ко-инокулация

Ко-инокулацията намалява времето между 
алкохолната и малолактичната ферментация 
(микробиологичен прозорец). Това е времето, 
когато виното е най-чувствително на развитие на 
Brettanomyces.

Ко-инокулацията позволява бактериите да използват 
естествената температура от алкохолната ферментация: 
не е необходимо да се загряват съдовете.

Всички предимства на ко-инокулацията и най- 
вече фактът, че вината се финализират по-рано 
позволяват:

	По-рано да се представят на пазара вина, 
имащи по-голямо развитие (ранно разливане в 
бъчви, по-добра интеграция с дървесината, по- 
добра бистрота, ранно смесване).

	Да се оптимизира цената на вина, продадени 
по-рано в по-голям обем.

Среден брой дни между брането и края на 
МЛФ (резултати от стотици опити за 

периода 2007-2011).

Цена на
бактериите

Цена на
подгряването
(средно)

Ранна 
ко-инокулация

≈ 1,2€/hL = 0€/hL

Спонтанна МЛФ = 0€/hL ≈ 1,78€/hL

2

4

450 PreAc®

PreAc® est un procédé de fabrication exclusif développé par  LAFFORT®

Ко-инокулацията помага да се ограничи 
количеството на ЛК, ацеталдехиди и диацетил, 
както и предпазва количествата глутатиони във 
виното.
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КЪСНА КО-ИНОКУЛАЦИЯ или ПОСЛЕДВАЩА ИНОКУЛАЦИЯ

H2O - Вино
1L        1L 50 hL

12 h
Energizer

20°C

PreA
c

20°C

Фаза на 
адаптиране

Специфичен случай: РАННА КО-ИНОКУЛАЦИЯ

H2O - Мъст
1L        1L 50 hL

30 mn

T°C

PreA
c

T°C

Етап на подготовка

15°C < T°C < 30°C

Energizer

50 hL

T°C

ДИРЕКТНО ЗАСЯВАНЕ 

15 mn

20°C
H2O 

20°C

или 

D
ire

ct

D
irect

Протокол За 
Засяване

Различен подход към МЛФБА
КТ

ЕР
И

И
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Ензимите присъстват по естествен път върху гроздовите зърна и в микроорганизмите и тяхното използване при 
производството на вино датира от 1970. Оттогава, гамата LAFASE® и LAFAZYM® са стандартизирани продукти, които 
намират приложение в широк спектър енологични приложения. Тези ензими спомагат не само при пресоването, 
избистрянето и филтрацията, но също така подпомагат освобождаването на ароматите, спомагат за оформянето на 
вкуса на виното, както и неговия цвят и структура. Използването на ензими спомага за намаляване на обработките, 
както и опазване на околната среда.

Ензимология и биохимия: отвъд сцената на формулирането на ензимите
Ензимите са много специфични комплексни каталитични протеини. При производството на вино, основно 
използваните активности са пектинази (полигалактуроназа [PG], пектин метил естераза [PME], пектин лиаза 
[PL], арабиназа, рамногалактуроназа и галактаза). В допълнение, има някои глюканази и глюкозидази, които се 
комбинират с много естествени странични активности като хемицелулази, целулази, протеази и др. Без да се 
навлезе в комплексната научна част на ензимологията, не може да се открие нито една самостоятелна форма на 
ензим. Спецификата на един субстрат не е единствения параметър, защото всеки тип ензим има много вариации 
(изо-ензими) като максималните активности се откриват при различни стойности на рН и температура.
Ензимите, използвани в енологията, с изключение на Lysozyme, който се екстрахира от яйчен белтък, се получават от 
микроорганизми, които произтичат, както и дрождите, от групата на гъбите. Прецизната селекция на основния щам 
и уникалния състав на средата, върху която се отглежда, води до оптимална концентрация на желаните ензимни 
активности, които се допълват от различен брой странични активности. От естествените странични активности, 
някои са важни, други – неутрални, но за съжаление има и такива, които могат да навредят на аромата на виното.

Гарантирано за LAFASE® и LAFAZYM® 
Ензимите на LAFFORT® отговарят на международните енологични спецификации. Освен това се предлага и лист с 
одобрените ензими за органично производство.
Всеки продукт съдържа ензимни активности, необходими за получаване на най-добрите резултати при 
производството на вино и сокове. С цел постигане на оптимална сигурност и резултат, някои от нашите ензими 
преминават уникален процес на пречистване с цел премахване на потенциални нежелани активности като:

	Cinnamoyl esterase (преди Cinnamyl Estérase или depsidase): странична активност, която поставя виното в 
риск от развитието на нежелани аромати като винил-феноли.
	 Anthocyanase, странична активност, която води до загуба на цвят.

 

 Пречистените ензими се отличават с това лого в нашия каталог.

Защо различни форми?
	 Микрогранулите предлагат лесно съхранение на стайна температура и най-добра стабилност. В тази 
форма не съществува риск от зараза дори и след отваряне и не са необходими консерванти.

	 Течните ензими са най-удобни за работа и дозиране, но изискват съхранение на хладно. Животът им е 
кратък, защото микробиологичната стабилност се гарантира много трудно.

Свалете специализираната книжка:От А до Я за ензимите.

Ензими

ЕН
ЗИ

М
И

Естествени ускорители

P
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LAFASE® HE GRAND CRU Червени вина с потенциал за отлежаване
Специално за традиционна мацерация. Предназначен за структурирани вина, богати на цвят и 
елегантни танини.

	Пектолитичен ензим с вторични активности.
	Повишава способността за отлежаване чрез екстракция на стабилни фенолни компоненти и 
полизахариди.
	Повишава усещането за сладост и намалява астрингентността на вината чрез селективна 
екстракция на малки по размер полизахариди (RGII-) и намалена екстракция на по-големи по 
размер полизахариди (PRAG).
	Оптимизира количеството на самотока.
	Подобрява избистрянето на вината.
Дозировка: 3 - 5 g/100 kg грозде.

Контрола
със СМ

LAFASE®
HEGC

LAFASE®  
HEGC 

със СМ

0

1

2

3
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7

8

9

10
D

Pm

VIN ROUGE

250 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

EN
ZY

M
ES

Préparation d’enzymes purifiée 

LAFASE  FRUIT

Обикновено ZYMAFLORE® RX60 се използва в комбинация с ензима LAFASE® FRUIT с цел 
получаване на плодови, интензивни и добре обагрени вина. Щамът ZYMAFLORE® RX60 
има много малка адсорбция на багрилна материя и подчертава интензитета на сортовите 
аромати. LAFASE® FRUIT екстрахира повече пигменти (значителна разлика дори и след 
МЛФ) и по-меки танини (по-висока степен на полимеризация след МЛФ). Комбинацията 
от тази дрожда и ензим при ниска температура на ферментация може да замени студеното 
настойване.

LAFASE® FRUIT Качествени червени вина
Специално за кратка мацерация с или без предферментативно настойване.

	За производство на плодови, обагрени и добре закръглени червени вина, предназначени за 
ранна консумация.
	Пектолитичен ензимен препарат, богат на вторични активности.
	Подобрява плодовия потенциал на вината чрез провеждане на внимателно екстрахиране 
на фенолни компоненти и аромати от ципите на гроздата при минимална необходимост от 
механична намеса.
	Повишава количеството на самотока.
	Подобрява бистротата на вината.
Дозировка: 3 - 5 g/100 kg грозде.

Сравняване степента на полимеризация 
на танини

Ензими: LAFASE® HE GRAND CRU
СМ: студена мацерация

Cabernet Sauvignon

100 g
500 g

250 g

Производство На 
Червени Вина

ЕН
ЗИ

М
И

Естествени ускорители

ZYMAFLORE® RX60 – LAFASE® FRUIT: Плодовият тандем! 

P

P
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LAFAZYM® EXTRACT Сортови бели & розета
Специално за контакт с ципите при ниска температура за ароматни сортови вина.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Помага да се намали времето за мацерация.
	Подобрява екстракцията на ароматни прекурсори.
	Подобрява ароматния потенциал на мъстта.
	Повишава рандемана и избистрянето.
Дозировка: 2 - 3 g/100 kg грозде.

100 g
500 g

100 g
500 g

LAFAZYM® CL Качествени бели & розета 
Специално за избистряне на мъсти.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Намалява времето за избистряне.
	Подобрява утаяването.
	Повишава количеството на мъстта.
	Засилва ароматния финес на вината. 
Дозировка на мъст: 0.5 - 2 g/hL.

250 g

Производство
На Бели & Розета

ЕН
ЗИ

М
И

Естествени ускорители

Контрола LAFAZYM® PRESS

19,40%
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Vignobles Ducourt (Bordeaux)
Ефект от използването на LAFAZYM® PRESS, ензим специално 
разработен за контакт с ципите, сравнен с неизползване на 

ензими. Явно е, че освен значителното спестяване на време, се 
постига и повишаване на количеството самоток за сметка на 

фракциите с ниско качество.

LAFAZYM® PRESS Качествени бели & розета
Специално за бели и розета, независимо от видовете вино.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Подобрява рандемана и количеството самоток (бели и розета). 
	Намалява продължителността и броя цикли на пресоване.
	Подобрява бистротата на сока и филтруемостта.
Дозировка: 2 - 5 g/100 kg грозде.
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Анализ на летливи тиоли:
3SH: 3-sulfanylhexanol (грейпфрут и маракуя).

4MSP: 4-méthyl-4-sulfanylpentan-2-one (чемшир).

P

P

P
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TOUT TYPE DE VIN

250 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

EXTRALYSE®

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®

EN
ZY

M
ESEXTRALYSE® Червени, бели и розета

Специално разработен за работа с утайки и получване на закръглени вина.
	 Пектолитичен ензим с b-(1-3; 1-6) глюканазни странични активности.
	 Внася закръгленост и пълнота във вината чрез голямо количество молекули, получени от 
дрождените утайки.
	 Повишава филтруемостта на вината, особено в случаи на наличие на Botrytis.
Дозировка: 6 - 10 g/hL.

LAFAZYM® AROM Червени, бели и розета
Специално за ароматни вина от грозда като Riesling, Gewürztraminer, Chenin, Grenache, Syrah и др.

	 Пектолитична формула с ß- глюкозидаза.
	Подобрява интензитета на аромата на вина с глюкозидатни прекурсори (terpenes, 
norisoprenoids…).
	 Използвайте при готови и базови вина.
Дозировка: 2 - 4 g/hL.

Резултати от сляпа дегустация

250 g

100 g

1 kg

LYSOZYM  Червени, бели и розета
Специално за третиране на грам положителни бактерии.

	Мурамидазна активност, която разгражда клетъчните стени на грам+ млечно-кисели 
бактерии.
	Забавя действието на млечно-киселите бактерии, намалявайки количеството на необходим 
SO2.
	Засилва ефекта от SO2 при сладките вина и повишава микробиологичната стабилност.
	При производството на червени вина, предпазва от ранен старт на МЛФ преди края на АФ (в 
случай на забавена или спряла АФ) или в случай на микрооксигинация.
	Ограничава конкуренцията между дрожди и бактерии.
Дозировка: 10 - 50 g/hL.

Permet de contrôler le développement des bactéries lactiques 
(gram+) dans les moûts et les vins.
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E

ENZYME EXTRAITE DU BLANC D’ŒUF

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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LYSOZYM

В Края На 
Ферментацията

ЕН
ЗИ

М
И

Естествени ускорители

Контактно време с ензимите 6 седмици, спиране на действието 
на ензима с 10 g/hL бентонит MICROCOL® ALPHA. Шардоне 2013. 

Вината бяха оценени от 1 до 10, като 10 е най-предпочитаното 
вино. Най-високо оценените вина са тези, третирани с новата 

формула на LAFAZYM® AROM със средни или ниски дози.
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Контрола ГЛЮКОЗИДАЗА Х LAFAZYM® AROM
Нова Формула

P
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LAFAZYM® 600 XL Бели и розета
За бързо и ефикасно избистряне при широк спектър на pH (2.9 - 4.0).

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Намалява времето за утаяване и подобрява компактността на утайката.
	Повишава количеството самоток.
	Спомага за ароматния финес на вината.
	Специално адаптиран за мъсти от грозда, които трудно се бистрят (Ugni Blanc, Melon, 
Gewürztraminer, Pinot gris, Chardonnay и др.).
Дозировка: 0.5 – 2.0 mL/hL.

LAFASE® THERMO LIQUIDE Червени
Специално за сокове от термообработка.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Бързо и ефикасно избистряне в широк температурен диапазон (<65°C).
	Улеснява пресоването.
	Намалява вискозитета на мъстта. 
Дозировка: 1 - 3 mL/100 kg грозде.

LAFASE® XL Clarification Червени, бели & розета
Специално за избистряне на бели и розови мъсти.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Бърза депектинизация при широк температурен диапазон (8-55°C).
	Много добре адаптиран за случаите на флотация.
	Позволява избистрянето на мъсти след термообработка.
Дозировка: 1 - 3 mL/hL.

LAFASE® XL Extraction Червени и бели
Специално за мацерация при производството на бели и червени вина.

	Пектолитичен ензим, богат на вторични активности.
	Повишава количеството самоток или вино.
	Подобрява освобождаването на компоненти от ципите.
	Намалява необходимостта от механична обработка.
	Подобрява избистрането на виното.
Дозировка: 2 - 4 mL/100 kg грозде.
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E

Enzyme liquide extrêmement concentrée pour la clarification rapide 
des moûts et des vins les plus difficiles. / Higly concentrated liquid 
enzyme for rapid clarification of the most difficult musts or wines / 
Preparación enzimática líquida muy concentrada para la clarificación 
rápida de los mostos y de los vinos. / Formulazione enzimatica liquida 
ad elevatissima concentrazione, specifica per la chiarifica rapida di 
mosti e vini in condizioni difficili.

1 - 3 mL/100 kg
Valeur de standardisation  /  Standardisation values / 

Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / 
  Polygalacturonase:  12 500 PGNU/mL

LAFASE®

THERMO LIQUIDE 
L o w  C i n n a m y l  E s t e r a s e

1 L
(1,16 kg)

EN
ZY

M
E

LAFAZYM® 

P u r i fi e d  i n  C i n n a m o y l  E s t e r a s e

0,25 L
(0,29 kg)

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com
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3HAKLMI*chahgd+

Xn-Nocif / harmful
nocivo

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.
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LAFASE® XL Clarification
Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for  white and rosé musts clarification. / 
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. /  Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e 

rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización /  Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
1-3 mL/hL

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFASE® XL Extraction

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com

Préparation enzymatique liquide pour la macération et la clarification des vins rouges. / Liquid enzymatic preparation for red wine maceration and 
clarification. / Preparación enzimática líquida para la maceración y la clarificación de los vinos tintos. / Preparato enzimatico liquido per la macerazione  e 

la chiarifica di  vini rosso. /Flüssiges Enzympräparat für RotWeine Mazeration und Klarung.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
2-4 mL/100 kg de vendange
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3HAKLMI*chahha+

Xn-Nocif / harmful
nocivo
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Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.

0,290 kg
11,6 kg

1,16 kg

11,6 kg
1,16 kg

Течни Ензими

ЕН
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И

Естествени ускорители

За оптимално и 

ефикасно използване 

на течните ензими 

се препоръчва 

разреждането им в 

съотношение 1:10.

LAFASE ®LAFAZYM ®

За да определите наличието на пектини, може да използвате 
нашия тест за пектини. Процедурата за използване е 
налична на: http://www.laffort.com/en/products/laboratory

11,6 kg
1,16 kg

P
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Червени 
пресови вина
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Естествени ускорители

TOUT TYPE DE VIN

250 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

EXTRALYSE®

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®
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250 g
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LAFAZYM® 

P u r i fi e d  i n  C i n n a m o y l  E s t e r a s e

0,25 L
(0,29 kg)0,290 kg

11,6 kg

100 g
500 g

LAFAZYM® CL Червени пресови вина 
Пречистен гранулиран бленд от пектинази, лесен за съхранение, висока ефективност и контрол на 
етил феноли.

Дозировка: 1 - 3 g/hL.

EXTRALYSE® Червени пресови вина
Пречистен и концентриран гранулиран пектиназен бленд с висока ß-(1-3 ; 1-6) глюканазна 
активност, за подобряване на филтрациите.

Дозировка: 10 - 15 g/hL. 

LAFAZYM® 600 XL Червени пресови вина
Пречистен, високо концентриран течен пектиназен продукт.

Дозировка: 1 - 3 mL/hL.

LAFASE® XL Clarification Червени пресови вина
Течен пектиназен продукт за технологично и ценово балансирано преработване.

Дозировка: 2 - 5 mL/hL.

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com
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3HAKLMI*chahgd+

Xn-Nocif / harmful
nocivo

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.
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LAFASE® XL Clarification
Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for  white and rosé musts clarification. / 
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. /  Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e 

rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización /  Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
1-3 mL/hL

11,6 kg
1,16 kg

ФОКУС ВЪРХУ ПРЕРАБОТКАТА НА ЧЕРВЕНИ ПРЕСОВИ ВИНА

Червените пресови вина съдържат много голямо количество макромолекули, които затрудняват избистрянето 
преди смесване и бутилиране. Тези вина са богати на макромолекули, основно полизахариди, получени от 
гроздето (homogalacturonans, rhamnogalacturonans RGI и RGII, Prags...) и гъби независимо дали са от ферментацията 
на дрождите или от заразяване с Botrytis (манопротеини и глюкани). Те затрудняват процесите на утаяването и 
избистрянето на вината.

Ензимните препарати са ефективни препарати, подобряващи седиментацията и филтрацията. Ползите от ензимната 
обработка може да се докажат на техническо ниво (подобрени филтруемост, седиментация, ниска мътност, 
намаляване на утайките), на качествено ниво (намаляване на окислението, запазване на аромата) и на икономическо 
ниво (намаляване на работната сила, време и разходи...).

В зависимост от взаимодействието на частиците, причиняващи помътняванията, по-концентрираните пектиназни 
препарати с определени вторични активности, както и препарати с b-глюканазна активност дават отлични резултати.
Enzymes 

P

P

P

За най-добра ефективност, добавете ензимите възможно най-рано след пресата.
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Гроздов
протеин TANIN VR SUPRA®

ПОДСИЛВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

TANIN VR SUPRA® - ПРОТЕИНИ

полимеризация на
таниновата молекула

 Нарастване на комплекса
танини-протеини

Утаяване

ТАНИН VR SUPRA®

Гроздови танини

ЕФЕКТЪТ „КАМИКАДЗЕ”
НА VR SUPRA®

Танини

ТА
Н

И
Н

И

Основният елемент

За повече от 20 години, LAFFORT® полага много големи усилия в изследването, за да:

	Открие и селектира най-добрите източници на танини, които да допълват фенолната структура на виното.

	Подобрява постоянно методите за пречистване и обработка на суровините.

	Натрупа огромен опит по отношение използването на танините.

	Разработи методи за влагането на танините в съответствие с енологичните практики.

Благодарение на натрупания опит, LAFFORT® гарантира постоянно качество на продуктите.

Защо да добавяме танини?

Хидролизиращите танини (основно елагови танини от дъб или кестен и галовите танини) и кондензираните танини 
(проантоцианидинови от грозде или екзотично дърво) се използват във винопроизводството по различни причини:

	Утаяване на нестабилни протеини.  	Предпазване и стабилизиране на цвета.
	Антиоксидантно действие.   	Намаляване на редуктивния характер.
	Подсилване на структурата.   	Регулиране на редокс потенциала.
	Подобряване на избистрянето.

Как да използваме танините ?

Всички танини на LAFFORT® са обработени по метода на инстантното разтваряне - Instant Dissolving Process (IDP); 
революционен процес за лесна употреба!

Процесът IDP позволява перфектно разтваряне във виното, поради което не е необходимо предварително 
разтваряне във вода. След добавяне към виното или мъстта се препоръчва само добро хомогенизиране.

За повече информация за процеса IDP, моля вижте това видео.

Ефектът „саможертва” на VR SUPRA®!

По време на първото смачкване на гроздето, протеините в мъстта се свързват с танините и започват да се утаяват. 
Първите танини, които се освобождават, са тези от ципите, които са узрели и меки и които имат най-голямо значение 
за бъдещата структура на виното. Част от добавеното към гроздето количество VR SUPRA® е лесно достъпно в 
мъстта и се свързва с протеините, като по този начин предпазва от утаяване танините на ципите.
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Цел Вид грозде Танин Доза Забележка

Грозде с ботритис, 
антиоксидантно 
действие,
подтискане на лаказата

Червено vr supra® 

10 - 80 g/hL, в 
зависимост от 
здравината на 

гроздето.

Добавете възможно 
най-рано към 

гроздето, дори преди 
пристигането в избата.
В случай на ботритис, 

направете тест за 
лаказа.

Бели и розета galalcool®

5 - 20 g/hL,, в 
зависимост от 
здравината на 

гроздето.

Утаяване на протеини и
запазване на танини от
ципите

Червено vr supra® 10 - 80 g/hL
Ефект „саможертва”.
Добавете възможно 

най-рано.

Утаяване на протеини Бели и розета galalcool® 5 - 20 g/hL

Стабилизиране на цвета Червено
vr color®
vr grape®

15 - 80 g/hL
Добавете през първата 

трета от 
ферментацията.

Подсилване на 
структурата, 
компенсиране на липса 
на танини

Червено
vr grape®
vr supra® 

10 - 40 g/hL
10 - 80 g/hL

Ферментационни 
Танини

ТА
Н

И
Н

И

Основният елемент

TANIN VR SUPRA® Червени вина
Процес на инстантно разтваряне (IDP), продукт от елагови и проантоцианидинови танини.

TANIN VR SUPRA® комбинира действието на няколко танина, понеже е селектиран и 
комбиниран за оптимална технологична ефикасност, без да добавя горчивина и с цел да 
подпомогне:
	Анти-оксидантното действие, предпазвайки мъстта и цветната материя.
	Структурата чрез подсилване на средата на виното.
	Инхибирането на естествените окислителни ензими (лаказа, полифенол оксидаза) по време 
на приемане на реколта, засегната от ботритис (танините са по-ефикасни от SO2).
	Саможертвения ефект: предпазва гроздовите танини от свързване с протеините и утаяването 
им, като облекчава взаимодействието на естествените танини/антоциани.
Дозировка: 10 - 80 g/hL.

TANIN VR COLOR® Червени вина
Процес на инстантно разтваряне (IDP), продукт на база катехинови танини. Специално формулиран 
за стабилизиране цвета на виното.

TANIN VR COLOR® е неастрингиращ танин, който може да се интегрира към вина с различни 
профили. TANIN VR COLOR® се препоръчва за подобряване активното съотношение танини/
антоциани в следните случаи:
	Гроздето е брано при липса на оптимална фенолна зрялост.
	Грозда с естествено нарушено съотношение танини/антоциани.
	Сортове, при които екстрахирането и стабилизирането на цвета е трудно.
Дозировка: 10 - 80 g/hL.

1 kg 
5 kg

1 kg
5 kg 
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Ферментационни 
Танини

TANIN VR SUPRA® Élégance Червени вина
Процес на инстантно разтваряне (IDP), продукт от елагови и проантоцианидинови танини.

TANIN VR SUPRA® ELEGANCE се препоръчва при по-леки сортове като Pinot Noir, Sangiovese и 
Gamay.
Дозировка: 10 - 80 g/hL.

TANIN GALALCOOL® Бели и розета
Процес на инстантно разтваряне (IDP), галов танин за използване при бели мъсти и розета.

TANIN GALALCOOL® е високо пречистен екстракт на галов танин, чийто физико-химични 
свойства са особено добре адаптирани към винификацията на бели и розета, включително:
	Инхибиране на естествените окислителни ензими (лаказа, полифенол оксидаза) по-ефикасно 
от SO2.
	Утаяване на някои нестабилни протеини, като действието е ефикасно също колкото и 
действието на бентонита, но без загуба на аромати.
	Подпомага избистрянето.
Дозировка: 5 - 20 g/hL.

TANIN VR GRAPE® Всички видове вина
Процес на инстантно разтваряне (IDP), проантоцианидинов танин от грозде.

Благодарение на високото качество на екстракция, VR GRAPE® съдържа само пренебрежимо 
малко количество фенолни киселини, които, както е известно, са субстрат на Brettanomyces.
Използван по време на ферментацията, VR GRAPE® позволява:
	Компенсиране на недостига на гроздови танини.
	Стабилизиране на цвета благодарение на формирането на танин-антоцианови полимерни 
пигменти.
Дозировка: 10 - 40 g/hL.

1 kg 

TA
N

IN
 /

 T
A

N
N

IN

TANIN PROANTHOCYANIDIQUE
 EXTRAIT DE RAISIN

500 g
NET WEIGHT
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Compense un déséquilibre en tanins 
naturels de raisin et stabilise la matière 

colorante.

TANIN VR GRAPE®

500 g
ТА

Н
И

Н
И

Основният елемент
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TANIN SPECIFIQUE DE LA 
VINIFICATION DES VINS ROUGES

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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Ферментационните танини имат 4 основни задачи:

	ефект „саможертва”,

	антиокислител,

	ефект на ко-пигментация при наличие на багрилна материя,

	стабилизиращ ефект при наличие на ацеталдехид.

TANINS VR SUPRA® & VR COLOR®,
ПЕЧЕЛИВШАТА КОМБИНАЦИЯ

ПРЕЦИПИТАЦИЯ НА ПРОТЕИНИТЕ ИЛИ ЕФЕКТА „САМОЖЕРТВА”
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VR Supra® VR Color® Танин 3

BSA (протеин)
реактивоспособност

М
ът
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ст

 (N
TU

)
Протеините на гроздето се свързват с фенолните 
компоненти и се утаяват. Това утаяване намалява 
естественото съдържание на гроздови танини и 
може да бъде ограничено чрез така наречения 
ефект „саможертва” или „камикадзе”. Този ефект 
може да се види и в лабораторни условия чрез 
използване на референтни протеини като (BSA, 
подобен на гроздовия протеин). 

VR SUPRA® предоставя голяма защитна сила на 
естествените фенолните компоненти на гроздето. 
Неговата реактивоспособност е 5 пъти по-голяма 
от другите ферментационни танини.

АНТИОКСИДАНТЕН ЕФЕКТ

Употребата на танини винаги се е свързвала с тяхната способност да контролират кислорода. Те имат 
антиокислителни свойства и предпазват компонентите, склонни към окисление. Доказано е, че 30 g/hL VR 
SUPRA® (добавен на стъпки по време на ферментацията), намалява количеството на разтворен в мъстта 
кислород три пъти, което намалява риска за лесно окислимите компоненти.

ИНХИБИРАНЕ АКТИВНОСТТА НА ЛАКАЗАТА

Ботритисът по гроздето внася определено 
количество лаказа и полифенол оксидаза, които 
оказват негативно влияние върху качеството 
на виното. При мъстите, засегнати от ботритис, 
добавянето на VR SUPRA® ограничава нежеланата 
ензимна активност.
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КОНДЕНЗИРАЩ ЕФЕКТ (СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БАГРИЛНАТА МАТЕРИЯ)

Ацеталдехидните молекули са включени в стабилизирането на простите багрилни фенолни структури чрез 
реакции, водещи до по-комплексни молекули. Ефикасността на реакцията танини/антоциани, получена чрез 
ацеталдехидни мостове, може просто да се покаже чрез насищане на танинов разтвор с ацеталдехид и да се 
наблюдава развитието на мътността във времето. Беше проведен сравнителен тест с предлаганите на пазара 
танини и използването на този метод: VR COLOR® е повече от 100 пъти по-реактивоспособен спрямо втория в 
класацията продукт.

Когато реколтата не е с оптимална фенолна зрялост, качествата на VR SUPRA® и VR COLOR® изпъкват.

Благодарение на своя ефект „саможертва” VR SUPRA® помага да се предпазят естествените танини на 
гроздето, докато VR COLOR® внася баланс в съотношението танини/антоциани и подпомага продуцирането 
на стабилни багрилни компоненти.

VR SUPRA® се добавя към мъстта след мелачката или по време на първото прехвърляне (ако реколтата не 
е засегната от ботритис) (10 - 80 g/hL в зависимост от санитарното състояние на гроздето).

VR COLOR® се добавя по време на алкохолната ферментация при екстрахирането на цвят в доза 10 - 80 g/
hL.

В случай на неоптимално фенолно развитие на гроздето, VR SUPRA® и VR COLOR® са ключови моменти 
за успех при винификацията.

VR SUPRA®

*****
*****
****
***

*

VR COLOR®

Ефект „саможертва”
Антилаказно действие
Антиокислителен ефект
Ефект на ко-пигментация
Ефект на кондензация
(стабилизиране на багрилна материя)

*
**

***
****

*****

ЕФЕКТ НА КО-ПИГМЕНТАЦИЯ

Ко-пигментацията произтича от свързването на обагрени пигменти с други полифенолни компоненти, които 
обикновено са безцветни. Тази връзка води до образуването на стабилни ко-пигменти, които имат по-
интензивен цвят спрямо самостоятелно обагрените молекули. Червените вина, които са богати на ко- пигменти, 
ще имат по-интензивен цвят както на по-ранен, така и на по-късен етап. VR SUPRA® и VR COLOR® са два танина 
с голяма способност за ко-пигментация.

“Резултати от опити с четири продукта, 
предлагани на пазара; VR COLOR® е 

най-реактивоспособен по отношение на 
ацеталдехида (етанал), което е ключова 
стъпка при стабилизирането на цвета 
и образуването на танин-антоцианов 

комплекс.”
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PROTÉINES VÉGÉTALES ISSUES 
DE POMME DE TERRE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

Collage des moûts et des vins

EGECOLL®

Температура: 15 - 20ºC 
(компактна утайка).

Резервоар: по-широк от 
колкото висок (ако е възможно).

Дебит на газопотока: 25 – 40 L/min в 
зависимост от устройството.

Бистрител: 2,5-5 L/min
• Възможност за добавяне на въглен, бентонит 

и силика гел.
• Ниска финална мътност, възможност за връщане на 

част от фината утайка.
• Бързо засяване с дрожди с 20 g/hL, за да се избегне 
спонтанна ферментация и при използване на SUPERSTART® 
BLANC или SUPERSTART® ROUGE, за да се компенсира 
липсата на стероли. Добавяне на храни.

LAFASE® XL 
CLARIFICATION 

1-3 mL/hL

ТЕСТ ЗА ПЕКТИНИ

ФЛОТАЦИЯ

Пресоване 

Добавяне

на е
нзими

Флотация 

Откаляване
Добавяне

на д
рожди

Флотацията е техника, която позволява премахването на полифенолите и избистрянето на 
мъстта, като се спестява време и енергия. За няколко часа мъстта се изчиства от пектини, 
флотира и може да се засее с дрожди, без да се охлажда. Нови продукти, като протеините от 
картофи – VEGECOLL®, помагат да оптимизират качеството на виното (цвета и ароматните 
прекурсори). Резултатите са по-добри от традиционното бистрене, като в същото време 
VEGECOLL® е без алергени. Няколко години на опити в целия свят ни доведоха до обобщаване на 
няколко препоръки.

Регулярно провеждане на тест 
до пълно разграждане на 
пектините (отрицателен тест).

Вижте нашия протокол на 
ww.laffort.com/en/product/laboratory. VEGECOLL® : 3-10 g/hL или 

  VEGECOLL® LIQUIDE : 6-20 cL/hL
Газ (азот) 5 bars

Хомогенизиране

VEGETAL CLARIFICATION

VEGECOLL®

Изчакайте до 
получаването на 

отрицателен 
пектинов тест

ПРОТОКОЛ ЗА ПЕКТИНОВ ТЕСТ

Ефикасно обработване с 
ензими и отрицателен тест за 
пектини са ключови за 
успешната флотация.

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com

EN
ZY

M
E

3HAKLMI*chahgd+

Xn-Nocif / harmful
nocivo

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.
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LAFASE® XL Clarification
Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for  white and rosé musts clarification. / 
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. /  Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e 

rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización /  Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
1-3 mL/hL

PROTÉINES VÉGÉTALES ISSUES  DE POMME DE TERRE
Agent de clarification pour la flottation des moûts

21 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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VEGECOLL®

LIQUIDE
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За повече информация относно продуктите за флотация, 
моля свържете се с нас.

За повече информация за този метод на избистряне, 
моля вижте това видео.
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PROTÉINES VÉGÉTALES ISSUES 
DE POMME DE TERRE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

Collage des moûts et des vins

EGECOLL®

VEGECOLL® Мъсти на бели и розета, термообработени червени

Растителен протеин от нов източник, предназначен за бистрене на мъсти и вина.
	Без алергени, без животински произход, без ГМО.
	Производство съгласно патентован процес без денатурация на протеините.
	Много висок зета потенциал, бързо избистряне.
	Най-реактивоспособният растителен протеин, предлаган за енологични цели до днес.
	Няма риск от преизбистряне.
	Бърза и компактна флотация при много ниска доза и по-добро запазване на ароматите 
спрямо традиционната флотация.
Дозировка: 
 *Флотация: 3 - 10 g/hL (VEGECOLL®); 60 - 200 mL/hL (течен VEGECOLL® LIQUIDE).
 *Бистрене на самоток на бели и розета за предпазване от окисление: 3 - 20 g/hL.
 *Бистрене на пресови сокове (леко пресоване) за елиминиране на окислените фенолни 
компоненти: 10 - 30 g/hL.
СЕГА VEGECOLL® И В ТЕЧНА ФОРМА.

500 g
5 kg

20 L

Флотация: бързо формиране на много компактна утайка

Компактност на 
утайката във 

времето

Височина 
на 

утайката

Крайна 
мътност 

(NTU)

VEGECOLL®

5 g/hL
≈ 30 min < 10% 56

Gélatine 
10 cL/hL

≈ 1h 30 min > 10% 53

Опит с Colombard (2012) обем 1000 hL.
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Оптимизиране на ароматния профил
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POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
PROTÉINE VÉGÉTALE, BENTONITE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

œnologie
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nature

POLYMUST® 
PRESS

Prévention de l'oxydation des moûts et des vins
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G
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1 kg 
10 kg

1 kg 1 kg
10 kg 

POLYMUST® ROSÉ Растителен протеин 
PVPP

Премахване на фенолни киселини.
Запазване цветовете на мъсти и вина по 

време на ферментация.
30 - 50 g/hL

СЪСТАВПРОДУКТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗИРОВКА

POLYMUST® V Растителен протеин
PVPP

Предпазва от окисление (премахва 
фенолните компоненти склонни към 

окисление, свързващи се с ароматите и 
променящи цвета).

30 - 80 g/hL

POLYMUST® DC ORG
Растителен протеин
Калциев бентонит
Активен въглен

Контролира интензитета на цвета (мъст 
с пигменти или обагрени сокове). 20 -120 g/hL

Formulations et applications des produits de la gamme POLYMUST®

POLYMUST® ORG
Растителен протеин
Калциев бентонит

Изключително ефикасен при 
избистряне. Бистрещ агент, отговарящ 
на Европейското законодателство за 

органични вина R(EU) 203/2012.

20 - 60 g/hL

POLYMUST® PRESS
PVPP

Калциев бентонит
Растителен протеин

Коригиране на фенолното
съдържание на мъсти.

40 - 100 g/hL 
(пресови фракции 
на бели и розета)

15 - 50 g/hL (пресови 
фракции на 
червени)

PROTÉINE VÉGÉTALE
BENTONITE, CHARBON ACTIF

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

œnologie
ricerca

innovación

i n n o v a t i o n

nature

POLYMUST®
 DC Org

Collage et correction de la couleur des moûts

 C
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1 kg 
10 kg

ALLERGEN FREE

ФОРМУЛИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГАМАТА POLYMUST®

ПЪЛНА ГАМА ПРОДУКТИ БЕЗ АЛЕРГЕНИ ЗА 
БИСТРЕНЕ НА ВИНА И МЪСТИ

Изследванията, направени от отдела за развойна дейност на LAFFORT®, доведоха до разработването 
на иновативна гама продукти без алергени за специфично бистрене на мъсти и вина.

Гамата Polymust®

БИ
СТ

РИ
ТЕ

ЛИ

О
ПТИМИЗИРАНАФО

РМ

УЛ
А

О
П
ТИ

МИ
ЗИРАНА ФОРМ

УЛА

ОПТИМИЗИРАНА
 

ФОРМУЛА

PVVP, PROTÉINE VÉGÉTALE

10 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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POLYMUST® ROSÉ
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10 kg

НОВ ПРОДУКТ '16
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CASEI PLUS  

Калиев казеинат за обработване на окислени мъсти и вина (бели и розета).
	В случай на реколта засегната от ботритис, се препоръчва обработка на младите бели и 
розета с CASEI PLUS за намаляване на характера на окисление.
	Намаляване съдържанието на желязо в белите мъсти. 
Дозировка:  5 - 20 g/hL при избистряне.
  20 - 60 g/hL в случаите на мадейризация и корекция на цвета.

POLYLACT®  
Комбинация на PVPP и казеин за премахване и превантивна обработка на окисление на мъсти и 
вина (бели и розета).

	Премахване на покафеняването и порозовяването, като в същото време намалява 
горчивината.
	Внимателно и пълно премахване на фенолните компоненти.
	Засилва свежестта на пурпурния оттенък при ползване върху розета.
Дозировка: превантивна обработка: 15 - 30 g/hL.
  при дефект: 30 - 70 g/hL.

MICROCOL® ALPHA 
Висококачествен натриев микрогранулиран бентонит с висока адсорбираща способност, 
предназначен за стабилизиране при широк спектър на рН.

	Стабилизираща способност по отношение термонестабилните протеини.
	Широк спектър на стабилизиране.
	Избистряща способност.
	Запазване на ароматите.
	Запазване на цвета. 
Дозировка: 10 - 80 g/hL.

GECOLL® SUPRA
Течен желатин от подбрана, изключително чиста суровина, изцяло свински 
произход.

	Подпомага за омекотяване на грубите пресови вина.
	Адаптиран за употреба при флотация.
Дозировка: 40 - 100 mL/hL.

GECOLL® FLOTTATION
Течен желатин, изключително реактивоспособен при флотация.

	Силно реактивоспособен поради специфичния си заряд.
	Позволява бърза флокулация на мъсти.
Дозировка: 30 – 70 mL/hL (в зависимост от мъстите, натоварване и санитарно състояние).
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BENTONITE SODIQUE NATURELLE
MICROGRANULÉE

Bentonite à fort pouvoir déprotéinisant,
destinée à la carification et à la stablisation

des moûts et des vins sur un large spectre de pH

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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MICROCOL
ALPHA
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POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
CASÉINE SOLUBLE, CELLULOSE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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POLYLACT®

1 kg 
10 kg

1 kg
5 kg

25 kg 
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CASEINATE DE POTASSIUM

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

œnologie
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CASEI PLUS
Action préventive ou curative sur les caractères oxydatifs

des vins blancs ou rosés. Elimination des composés
polyphénoliques oxydés et oxydables

1 kg 
5 kg

20 kg

Бистрители
За Мъсти

Gelatine liquide faiblement hydrolisée

21 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

CO
LL

AG
E /
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NG

GECOLL® FLOTTATION

1,05 kg
5,25 kg

21 kg 

10,5 kg 

БИ
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VINICLAR®, VINICLAR® P & VINICLAR® GR 
PVPP за обработка на окислени мъсти и вина, както и за превантивна обработка.

	Намалява и предпазва от порозовяване и мадейризация.
	Селективно намалява полифенолите, отговорни за горчивината.
	VINICLAR® P е чисто PVPP, докато VINICLAR® съдържа малко количество целулоза, 
предназначена за по-добро избистряне и лесна филтрация. Предлага се и в гранулирана 
форма (VINICLAR® GR).
Дозировка: 15 - 30 g/hL за превантивна употреба.
         30 - 80 g/hL за обработки на окислени мъсти.

SUPRAROM®   
Продукт, съдържащ кондензирани танини, метабисулфит и аскорбинова киселина. Превантивна 
обработка и обработка при окислени мъсти.

	Запазва свежестта и интензитета на ароматите.
	Антиоксидант за мъсти на бели, розета и червени. 
Дозировка: 10 - 25 g/100 kg грозде.

GEOSORB® GR
Обеззаразител за ферментиращи мъсти и млади вина, намаляващ количеството на геосмин и 
октенон.

	Активиран въглен от растителен произход, със специфична порьозност, който позволява 
селективна адсорбция на геосмин (мокра почва) и октенон (гъби).
	Коригира органолептичния характер на вина, получени от мъсти, които са били засегнати от 
различни фунги, загниване или сиво гниене.
Дозировка: Действие върху геосмин: 15 - 25 g/hL.
   Действие върху октенона: 35 - 45 g/hL.

CHARBON ACTIF PLUS GR
Активен въглен, гранулиран.

	Корекция на цвета на мъсти, най-вече за пенливи вина.
Дозировка: 20 - 100 g/hL.
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POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
ET CELLULOSE ACTIVÉE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

œnologie
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VINICLAR®

Traitement préventif et curatif des colorations oxydatives 
des moûts et des vins. Traitement des vins de presse

1 kg 
25 kg

1 kg

ANTIOXIDANT - ANTISEPTIQUE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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SUPRAROM
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Protection des moûts contre l'oxydation
Préserve la fraicheur et l'intensité des arômes

1 kg

Специална 
Обработка
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5 kg
15 kg

CHARBON OENOLOGIQUE DECONTAMINANT 

5 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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GEOSORB® GR
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Permet l’adsorption sélective de la géosmine et 
de l’octénone pour une décontamination du moût. 

5 kg

CHARBON ACTIVÉ À USAGE ALIMENTAIRE

5 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

œnologie
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CHARBON ACTIF
PLUS GR
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Permet l’adsorption sélective de la géosmine et 
de l’octénone pour une décontamination du moût. 
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Продукти за 
отлежаване

Дрождени Продукти ...............46
OENOLEES® ............................................................................. 46 
OENOLEES® MP ...................................................................... 46 
MANNOFEEL® ......................................................................... 47

Ензими .....................................48
Ензими за отлежаване .......................................................... 48

Танини ......................................49
Танини за отлежаване ........................................................... 49
Финализиращи танини: гамата QUERTANIN® ..................... 51

Бистрители ..............................52
VEGECOLL® .............................................................................. 53
Обработка при окисление .................................................... 54
Органолептични корекции ................................................... 55
Бистрители ............................................................................. 57
Протеинова стабилизация .................................................... 57

Специална Обработка ............58
Активен въглен ....................................................................... 58
Микробиологична стабилизация: OENOBRETT® ................ 59

Стабилизация ..........................60
Колоидна стабилизация: STABIVIN® .................................... 60
Тартаратна стабилизация: MANNOSTAB® ........................... 61
Тартаратна стабилизация: CELSTAB® ................................... 62
Други продукти за тартаратна стабилизация ..................... 63

Консерванти ............................64
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OENOLEES® И OENOLEES® MP са специфични енологични продукти от естествени източници, 
открити във виното и получени чрез иновативни и патентовани процеси. Те проправят път за нов 
вид енология: по-близо до природата, по-специфична, подчертаваща и запазваща най-доброто от 
виното.

OENOLEES® Всички видове вина
Специфичен продукт на базата на дрождени обвивки с голямо съдържание на вкусов пептид
(патент EP 1850682 ) (клетъчни стени, инактивирани дрожди).

OENOLEES® спомага за подобряване на вкусовите качества на вината като:
	Смекчава агресивното усещане: бистрещо действие на определени полифеноли, отговорни 
за горчивината и стипчивостта на вината.
	Засилва усещането за сладост: високо съдържание на специфични пептидни фракции, 
отделяни от дрождите по време на автолизата, които имат много нисък праг на усещане (16 
mg/L отговарят на 3g/L захароза).
	Помага за намаляването на нивото на охратоксини А във виното.
Дозировка: 20 - 40 g/hL.
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PRODUIT DE LA LEVURE

Extrait pariétal de levure (mannoprotéines) 
riche en peptide sapide (Brevet n° 0452803)

et en polysaccharides.

PRODUIT DE LA LEVURE

)

1 kg
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OENOLEES® MP

1 kg
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Концентрация на Hsp12 (пептид, който придава на виното 
усещане за сладост) в различни продукти, предлагани на 
пазара със сходно приложение. Стандартизиране спрямо 

най-високата концентрация (100%).

OENOLEES® MP Всички видове вина
Екстракт от клетъчните стени (манопротеин), богат на вкусов пептид (патент n°0452803) и 
полизахариди.

	Повишава усещането за сладост при вината.
	Позволява на енолога по-лесно да балансира виното по отношение на киселини и горчивина.
	Може да се използва в края на отлежаването и преди бутилиране.
Дозировка: 10 - 30 g/hL.
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Концентрация на Hsp12 (пептид, който придава на виното 
усещане за сладост) в различни продукти, предлагани на 

пазара със сходно приложение. Стандартизиране спрямо най-
високата концентрация (100%).
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PRODUIT DE LA LEVURE

Préparation spécifique d’enveloppes cellulaires de levures 
(Brevet n° 0452803) pour l’élimination de certains polyphénols. 

PRODUIT DE LA LEVURE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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OENOLEES®

1 kg

Дрождени
Продукти

Иновации, извлечени от природата

Обработката трябва да се проведе 
минимум 4 до 6 седмици преди 

бутилиране.
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Дрождени
Продукти

Иновации, извлечени от природата Д
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Интензитет на танините

Киселинност

Обем и вкус
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Обем и вкус

Пробата, обработена с MANNOFEEL® при 1 mL/L, показва лека 
сладост в началото, сладост в средата и повишаване на обема/

тялото и дължината.

Пробата е с доминиращи киселини и лека сладост в средата. 
Оценените резултати са от DTS и показват резултат от обработка 

на виното с MANNOFEEL® при 1 mL/L.

MANNOFEEL® 
MANNOFEEL®е резултат от глобално изследване на LAFFORT® върху манопротеините с цел да се 
определи и разбере механизма на получаване и действие. Селектираните манопротеини, които 
влизат в състава на MANNOFEEL®, значително повишават усещането за обем, закръгленост и 
дължина.

	Спомага за тартаратното стабилизиране на вината.
	Участва в стабилизирането на багрилната материя.
	Чист продукт, 100% манопротеин.
	Естествен състав, наличен във вината.
	Не променя свежестта и плодовостта на вината.
	100% разтворим, с незабавно действие в края на отлежаването и подготовката за бутилиране.
	Отлична филтруемост ; MANNOFEEL® не променя филтруемостта на вината.
Дозировка: 25 a 150 mL/hL.

Сензорен анализ направен по метода Dominant Temporal Sensation (DTS)
Тази нова методология на сензорен анализ позволява описание на развитието на вкуса във времето и динамиката на 
усещанията по време на дегустацията.
Сензорното оценяване на вината е проведено от 18 опитни дегустатора в лабораторията LACO (COFRAC акредитирана 
с No. 1-0522). Оценявани са шест сензорни описания: астрингентност, интензитет на танините, сладост, закръгленост 
свързана с вкус, горчивина и киселинност. Развитието на тези 6 характеристики е описано чрез следните резултати.

Нов Продукт '16

(   ) PURE MANNOPROTEINSMann feel®
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Ниво на значимост

Сладост

Стипчивост
Горчивина
Интензитет на танините

Киселинност

Обем и вкус

Описание на резултатите чрез DTS върху червено вино от Италия (Barbera).

Сензорният анализ Dominant Temporal Sensation може да потвърди влиянието на MANNOFEEL® 
върху развитието на усещане за обем и закръгленост.

1,08 kg
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TOUT TYPE DE VIN

250 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

EXTRALYSE®

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®

EN
ZY

M
ES

EXTRALYSE® Червени, бели & рoзета
Специално разработен за работа с утайки и получaване на закръглени вина.

	 Пектолитичен ензим и b- (1-3 ; 1-6) глюканазни странични активности.
	 Внася закръгленост и пълнота във вината чрез голямо количество молекули, получени от 
дрождените утайки.
	 Повишава филтруемостта на вината особено в случаи на наличие на Botrytis.
Дозировка: 6 - 10 g/hL.

LAFAZYM® AROM Червени, бели & рoзета
Специално за ароматни вина от грозда като Riesling, Gewürztraminer, Chenin, Grenache, Syrah и др.

	 Пектолитична формула с ß- глюкозидаза.
	Подобрява интензитета на аромата на вина с глюкозидатни прекурсори (терпени, 
норизопреноиди…).
	 Използвайте при готови и базови вина.
Дозировка: 2 - 4 g/hL.

LYSOZYM  Червени, бели & рoзета
Специално за третиране на грам положителни бактерии.

	 С мурамидазна активност, действаща върху клетките на млечнокиселите бактерии (грам +).
	 Забавя действието на млечнокиселите бактерии и намалява необходимото количество SO2.
	 Засилва ефекта от SO2 при сладките вина и подобрява микробиологичната стабилност.
	 При производството на червени вина, предпазва от ранен старт на МЛФ преди края на АФ (в 
случай на забавена или спряла АФ) или в случай на микрооксигенация.
	 Лимитира конкуренцията между дрожди и бактерии.
Дозировка: 10 - 50 g/hL.

250 g

100 g

MOÛT ET VIN

100 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

LAFAZYM® CL

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®

EN
ZY

M
ES

100 g
500 g

1 kg

Permet de contrôler le développement des bactéries lactiques 
(gram+) dans les moûts et les vins.

EN
ZY

M
E

ENZYME EXTRAITE DU BLANC D’ŒUF

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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LYSOZYM

Ензими За
Отлежаване

Естествени ускорители

За червените пресови вина, помислете за

LAFAZYM® CL, EXTRALYSE®, LAFAZYM® 600 XL, LAFASE® XL CLARIFICATION (стр.34)

TOUT TYPE DE VIN

250 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

EXTRALYSE®

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®

EN
ZY

M
ES

250 g

EN
ZY

M
E

LAFAZYM® 

P u r i fi e d  i n  C i n n a m o y l  E s t e r a s e

0,25 L
(0,29 kg)

0,290 kg
11,6 kg

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com

EN
ZY

M
E

3HAKLMI*chahgd+

Xn-Nocif / harmful
nocivo

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.
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LAFASE® XL Clarification
Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for  white and rosé musts clarification. / 
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. /  Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e 

rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización /  Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
1-3 mL/hL

11,6 kg
1,16 kg
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TAN’COR® GRAND CRU  Червени вина
Продукт от проантоцианидинови и елагови танини, получени от грозде и дъб, при който е 
използван процеса за инстантно разтваряне (IDP). Предназначен за отлежаване на червени вина.

За влагане след ферментация или по време на отлежаване, TAN’COR® GRAND CRU се използва 
за:
	Подсилване и подобряване структурата и дължината на вината.
	Стабилизиране на цвета чрез свързване на останалите свободни антоциани.
	Регулиране на окислително-редукционните процеси.
Дозировка: 5 - 30 g/hL.

TAN’COR® Червени вина 
Продукт от проантоцианидинови и елагови танини, при който е използван процеса за инстантно 
разтваряне (IDP). Предназначен за отлежаване на червени вина.

TAN’COR® комбинира свойствата на елаговите и проантоцианидиновите танини, специално 
подбрани за червени вина и предназначени за влагане веднага след ферментация или за 
отлежаване с цел:
	Подсилване и модифициране структурата на вината и подготовка за отлежаване.
	Предпазване на вината от окисление.
	Регулиране на окислително-редукционния процес.
Дозировка: 10 - 30 g/hL.

За повече информация за процеса IDP, моля вижте видеото на страницата на LAFFORT®.

1 kg 

ЦЕЛ ВИД ВИНА ТАНИН ДОЗИРОВКА

Подобряване структурата 
или баланса на вината.

Бели и розета TanFresh® 1 - 6 g/hL

Червени

VR Grape®

Tan’Cor®

Tan’Cor Grand Cru®

Gamme Quertanin®

10 - 40 g/hL
10 - 30 g/hL
5 - 30 g/hL
2 - 20 g/hL

Регулиране на 
окислително-
редукционните процеси.

Бели и розета TanFresh® 0,5 - 6 g/hL

Червени Quertanin®

Tan’Cor Grand Cru®

2 - 20 g/hL
10 - 20 g/hL

Стабилизиране на 
багрилната материя. Червени

VR Grape®

Tan’Cor Grand Cru®
Quertanin®

10 - 40 g/hL
5 - 30 g/hL
2 - 20 g/hL

Танини За 
Отлежаване

Основният елемент

1 kg
5 kg 
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TANIN VR GRAPE® Всички видове вина
Проантоцианидинов танин, екстрахиран от грозде, при който е използван процеса за инстантно 
разтваряне (IDP).

Благодарение на високото качество на екстракция, VR GRAPE® съдържа само пренебрежимо 
малко количество фенолни киселини, които, както е известно, са субстрат на Brettanomyces.
Използван по време на ферментацията, VR GRAPE® позволява:
	Компенсиране на недостига на гроздови танини.
	Стабилизиране на цвета благодарение на формирането на танин-антоцианови полимерни 
пигменти.
Дозировка: 10 - 40 g/hL.

TANFRESH® Бели и розета
Комбинация от елагови и проантоцианидинови танини на база гроздови танини, при които е 
използван процеса на инстантно разтваряне.

	Освежава белите вина и рoзета (срещу окисление, нетипично развитие при отлежаване).
	Действа върху структурата и обема на виното.
	Помага за премахването на редуктивните аромати.
Дозировка: 0,5 - 6 g/hL.
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TANIN PROANTHOCYANIDIQUE
 EXTRAIT DE RAISIN

500 g
NET WEIGHT
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Compense un déséquilibre en tanins 
naturels de raisin et stabilise la matière 

colorante.

TANIN VR GRAPE®

500 g

250 g

Танини За
Отлежаване 

Основният елементТА
НИ
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TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE
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QUERTANIN®
SWEET

QUERTANIN® 

QUERTANIN® SWEET

QUERTANIN® CHOC'

QUERTANIN® INTENSE NF

	Корекция на окислително редукционния процес по време на отлежаването 
на вината.
	При стари барици, гамата Quertannin позволяват възстановяването на 
среда, богата на елагови танини, подобни на тези в новите барици.
	След добавяне се препоръчва да се правят нормални откалявания до 
момента на бистрене или подготовка за бутилиране.

ДОЗИРОВКА:
В енологичния кодекс е прецизирано, че танините “не бива да променят 
ароматните свойства и цвят на вината”. Поради тази причина дозите трябва 
да се определят спрямо функцията, която ще изпълняват във виното и спрямо 
неговата матрица и трябва да се определят на база на опити.
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TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE
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QUERTANIN®

A dissolution instantanée, pour l'élevage
des vins blancs, rosés et rouges

500 g

500 g

Quertanin®
Основният елемент
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TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE
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QUERTANIN®
INTENSE NF

500 g 

TA
N

IN
 /

 T
A

N
N

IN

TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE
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QUERTANIN®
CHOC'

500 g 
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Месец

Нова бъчва (limousin) 
Използвана бъчва - 1 зареждане (limousin)
Използвана бъчва - 2 зареждания (limousin) 

 

Количеството танини, екстрахирано от използвани бъчви, е по-малко спрямо 
нови такива. Защитният ефект на елаговите танини намалява и виното 

става предмет на преждевременно окисление. Добавянето на гамата танини 
QUERTANIN® позволява пресъздаване на буферните качества, получени от 

танините, екстрахирани от нови бъчви и така да се запази виното от окисление.

Елагови танини, екстрахирани от дъбовата сърцевина и с качество на танини от летви, при които е 
използван процеса на LAFFORT® за инстантно разтваряне (IDP). За влагане след винификация на 
бели, червени и розета.
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БИСТРИТЕЛИ И КО-БИСТРЕЩИ ПРОДУКТИ 
И ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА

* Необходими са лабораторни тестове за бистрене.
** Подготовка: ефикасността на обработката зависи до голяма степен от качественото подготвяне на продуктите.
*** Контактно време: времето за утаяване зависи от температурата на виното, обема и формата на използваните съдове, 
използването на Siligel и др.

Бистрене

VEGECOLL® 1-3 дни
Разтворете в 10 пъти повече вода,

избягвайте разпенване.
Хомогенизирайте.

1-2 седмици БЕЗ алергени

Гамата 
POLYMUST®

1-3 дни
Разтворете в 10 пъти повече вода.

Добавете към съда с добро
разбъркване.

 1-3 седмици БЕЗ алергени

Желатин 2-3 дни

Течни: постепенно добавяне с 
постоянно внимателно разбъркване.

Прахообразни: внимателно 
разтворете в топла вода (40°C) в доза 

50g/L и дръжте на водна баня до 
влагане във виното.

  7 дни -
3 седмици

Яйчен албумин 2-3 дни

Разклатете преди отваряне.
Разбъркайте внимателно преди 

добавяне към виното. 
Хомогенизирайте. Използвайте 
незабавно отворените пликове.

 7 дни -
3 седмици

Алерген – съобразете 
се със 

законодателството 
при етикетиране

Рибен клей 2-3 дни

Разтворете в съотношение 10 g/L.
Оставете да набъбне за 2 часа и 

разбъркайте за суспендиране. Ако 
желира прекалено бързо, добавете 
още вода. Добавете към виното и 

хомогенизирайте. 

 2-4 седмици

Казеин 1 ден
Разтворете в 10 пъти повече вода до 

пълно разтваряне. Добавете с 
хомогенизиране.

 10 дни -
3 седмици

Алерген – съобразете 
се със 

законодателството 
при етикетиране

PVPP 1 ден Разтворете в 4 пъти повече вода 1 час 
преди употреба.  10 дни -

3 седмици

Бентонит 2-3 дни

Разтворете в 10 пъти повече вода и 
разбърквайте в продължение на 2 
часа (препоръчително е топла вода 
50°C). Оставете да се хидратира за 

12-24 часа. Разбъркайте, за да 
получите хомогенна структура преди 
влагане. Разбъркайте след добавяне.

 5 дни -
2 седмици

Може да се използва 
при млади червени 
вина за премахване 

на нестабилна 
багрилна материя.

OENOLEES® 1-2 дни Разтворете в 5-10 пъти повече вода.
Разбъркайте след добавяне.

4 - 6
седмици
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EL®

Забележки 

Подготовка / влагане
** (Вижте етикета и описанието 
преди използването на продукта) Контак
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VEGECOLL® За всички видове вина
Растителен протеин от нов източник, предназначен за бистрене на вина.

	Без алергени, без животински произход, без ГМО.
	Много висок зета-потенциал, бързо избистряне.
	Най-реактивоспособният растителен протеин, предлаган за енологични цели до днес.
	Няма риск от преизбистряне.
Дозировка:

*За стабилизиране на багрилна материя: 1-3 g/hL.
*За намаляване стипчивостта, горчивината и растителните нотки: 2-5 g/hL.

Бистрене на бели и розета 1-10 g/hL.

Контрола VEGECOLL®
2 g/hL

ДРОЖДЕНИ 
ОБВИВКИ
40 g/hL

ДРОЖДЕНИ 
ОБВИВКИ
20 g/hL

ТЕЧЕН
ЯЙЧЕН БЕЛТЪК

6 cL/hL

ТЕЧЕН
ЯЙЧЕН БЕЛТЪК

3 cL/hL

ЖЕЛАТИН
6 cL/hL

ЖЕЛАТИН
2 g/hL

VEGECOLL®
4 g/hL

15
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СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БАГРИЛНАТА МАТЕРИЯ

Растителен 
Протеин

Картофен протеин

Опити, направени през 2013 на вино от 2012 Bordeaux. Резултат от теста за стабилност на багрилната материя.

Ако разликата в мътността е по-малка от пет, то виното се счита за стабилно.

Пресово вино от Syrah и Grenache обработено с 50 g/hL, 
контролата е отляво, а обработеното с VEGECOLL® е отдясно. 

Влиянието на VEGECOLL® върху оттенъка е видимо и значително.

ТЕСТ ЗА СТАБИЛНОСТ НА БАГРИЛНА МАТЕРИЯ

	Замерване мътността на оригиналната проба (NTU преди студ).

	Ако мътността е > 2 NTU, филтрирайте 30 ml на 0.65 µm мембрана.

	Сложете тези 30 ml (филтрирано или не) в бутилка за 48 часа при 
+4°C.

	След изваждане от хладилника, разклатете пробата. След 15мин. 
на стайна температура, замерете мътността (NTU след студ).

∆ NTU = NTU след студ – NTU преди студ
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PROTÉINES VÉGÉTALES ISSUES 
DE POMME DE TERRE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

Collage des moûts et des vins

EGECOLL®

500 g
5 kg

ALLERGEN FREE

< 5 NTU Стабилно

5 - 10 NTU Леко нестабилно

10 - 20 NTU Средна нестабилност

20 - 50 NTU Значителна нестабилност

> 50 NTU Много нестабилно
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POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
CASÉINE SOLUBLE, CELLULOSE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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POLYLACT®

1 kg 
10 kg

1 kg
25 kg 

1 kg
10 kg 
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CASEINATE DE POTASSIUM

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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CASEI PLUS
Action préventive ou curative sur les caractères oxydatifs

des vins blancs ou rosés. Elimination des composés
polyphénoliques oxydés et oxydables

1 kg 
5 kg

POLYMUST® V Бели и розета
Бленд от растителен протеин и PVPP за превантивна обработка против окисление на бели вина и 
розета.

	Предпазва от окисление.
	Премахва фенолните компоненти, склонни към окисление със способност да свързват аромат 
и да променят цвета.
Дозировка: 30 - 80 g/hL.

CASEI PLUS  Бели и розета
Калиев казеинат, разработен за обработка при окисление и мадейризация на бели и розета.

	В случай на окисление (покафеняване), CASEI PLUS възвръща нормалния цвят, като в същото 
време подобрява вкусовите характеристики.
	В случай на реколта с ботритис, CASEI PLUS се препоръчва за обработка на млади вина (бели
и розета, а червени - само в определени случаи) с цел намаляване на окисления характер.
	Избистрящ агент, подготвящ вината за филтрация.
	Намалява желязото във виното.
Дозировка: 5 - 20 g/hL за избистряне.
20 - 60 g/L при мадейризация и възвръщане на цвета.

POLYLACT®  Бели и розета 
Комбинация от PVPP и казеин за обработка на окисление и превантивна обработка при съмнение 
за окисление.

	Инхибира покафеняването и порозовяването, като в същото време намалява горчивината.
	Внимателно и пълно бистрене на фенолни компоненти.
	Засилва свежестта на оттенъка (пурпурно) при розета.
Дозировка: превантивно: 15 - 30 g/hL – при проблем: 30 - 70 g/hL.

ARGILACT®  Бели и розета
Комбинация от казеин и бентонит за обработка на вина (бели и розета) при и против окисление. 

	Предпазва белите вина от окисление (в случаи на лаказа).
	Премахва субстанциите, отговорни за горчивина и растителни нотки. 
Дозировка: 40 - 100 g/hL.

Обработки На 
Окисления

ALLERGEN FREE
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POLYMUST® PRESS Червени вина
Бленд от PVPP, бентонит и растителен протеин за превантивно бистрене на червени 
пресови вина и намаляване на нотките на окисление.
	Бистрене на пресови вина: бистрене, стабилизация на цвета и намаляване на 
стипчивостта, усещане за зелени и метални нотки и микробиологична стабилност.
Дозировка: 15 - 50 g/hL.

OVOCLARYL (ALBUMINE D'ŒUF POUDRE) Червени вина
Яйчен албумин, който е особено добре адаптиран за намаляване и хармонизация на излишните 
полифенолни фракции в червените вина.

	За червени вина с танинова структура, в които липсва баланс и финес в края. OVOCLARYL 
заобля структурата, като в същото време запазва аромата на виното и неговата специфичност.
	При млади червени вина или вина, готови за бутилиране, OVOCLARYL позволява 
елиминирането на нестабилните танини и подпомага полифенолната стабилност.
	Бистрител, който подпомага вината да се подготвят за филтрация.
Дозировка: 6 - 10 g/hL.
4 g OVOCLARYL отговаря на 1 белтък.

ALBUCOLL® Червени вина
Течен продукт от яйчен белтък за бистрене на червени вина.

	Действа върху повечето агресивни фенолни компоненти, като омекотява структурата на 
виното.
	Елиминира горчивината и астрингентността без да оказва влияние на аромата или типичността 
на вината.
	Висококачествен бистрещ агент.
Дозировка: 30 - 80 mL/hL.
1L ALBUCOLL® отговаря на 32–33 яйчни белтъка (30 mL ALBUCOLL® е еквивалент на 1 белтък).

ICHTYOCOLLE Бели и розета
Рибен клей (isinglass) бистрител, предназначен за бистрене на висококачествени бели вина и 
розета. ICHTYOCOLLE възстановява органолептичната бистрота и блясък на обработените вина.

	При вина с горчивина, чрез флокулация ICHTYOCOLLE премахва полифенолите, които са 
отговорни за този характер, като запазва органолептичните качества.
	При вискозни вина (сладки бели, получени от грозде с ботритис), ICHTYOCOLLE подобрява 
филтруемостта на вината.
	Намалява риска от покафеняване.
Дозировка: 0,5 до 3 g/hL.
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ALBUMINE D'OEUF POUDRE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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OVOCLARYL
Clarifiant spécifique des vins rouges de qualité

1 kg

1 kg
5 kg 

CS 61 611 - 33072 Bordeaux cedex France - www.laffort.com
In Australia: Imported by Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford - NSW 2320
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BLANC D’ŒUF LIQUIDE PASTEURISÉ

5 KG
USAGE ŒNOLOGIQUE / FOR OENOLOGICAL USE

ALBUCOLL®

3HAKLMI*cacfjh+

Collage des vins de qualité. Contient un produit à base d'œufs.

DOSE D’EMPLOI :
1 kg d’Albucoll correspond à 32 œufs.

Selon les objectifs techniques recherchés, il est conseillé : 3 à 8 cL/hL.
(3 cL d’Albucoll =  1 blanc d’œuf frais)

MODE D’EMPLOI :
Agiter avant ouverture du sachet.

Battre légèrement la quantité nécessaire d’Albucoll avant incorporation.

CONSERVATION :
Conserver à une température comprise entre 0° et + 25°C.

Ne pas conserver ou employer d’emballages ouverts ou entamés. 
Consulter notre fiche technique.

POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
PROTÉINE VÉGÉTALE, BENTONITE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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POLYMUST® 
PRESS

Prévention de l'oxydation des moûts et des vins
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1 kg 
10 kg

Органолептични 
Корекции

ALLERGEN FREE

Clarifiant spécifique des vins rouges de qualité
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ALBUMINE D'OEUF POUDRE

500 g
USAGE ŒNOLOGIQUE
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ICHTYOCOLLE

250 g
500 g
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GÉLATINE EXTRÊMEMENT PURE À DENSITÉ
DE CHARGES ÉLEVÉE, SOLUBLE À CHAUD

Sur vins équilibrés et charpentés

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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GÉLATINE
EXTRA N°1

GECOLL® SUPRA Всички вина
Течен желатин, произведен от селектирани, изключително чисти суровини от свински произход.

GECOLL® SUPRA се препоръчва за употреба на:
	Висококачествени червени вина, млади червени вина със силно реактивни танини.
	Розета и бели вина (сухи или сладки).
Дозировка: 40 - 100 mL/hL.

GELAROM® Всички вина
Течен желатин, произведен от селектирани, изключително чисти суровини от свински произход.

При млади затворени вина, обработката с GELAROM® позволява възстановяване на плода и 
финеса на ароматите.
Дозировка: 30 - 60 mL/hL.

GELAFFORT® Всички вина
Течен желатин от свински произход.

Желатин за избистряне на вина.
Дозировка: 10 – 30 mL/hL.

.

GÉLATINE EXTRA N°1 Всички вина
Топлоразтворим желатин, силно пречистен.

	Подпомага елиминирането на нежелани фенолни компоненти (избистрящ и 
стабилизиращ ефект).
	Подобрява потенциала за отлежаване (коригира фенолния състав).
	Този силно пречистен желатин запазва баланса на виното и свежестта на 
ароматите.
Дозировка: 6 - 10 g/hL.

POLYMUST® ORG Всички вина
Бленд от растителен протеин и бентонит, предназначен за бистрене на вина.

	Отговарящ на европейското законодателство за биологично производство R (EU) 203/2012.
	Изключителна бистреща способност.
Дозировка: 20 - 60 g/hL.

1,05 kg
5,25 kg

21 kg 

1 kg

1,05 kg
5,25 kg

21 kg 

1 kg 

Органолептични 
Корекции

LAFFORT® намалява концентрациите на SO
2 в течните продукти, като в същото време се гарантира стабилност на продуктите.

ALLERGEN FREE

SOLUTION DE GÉLATINE OENOLOGIQUE CONCENTRÉE
Agent de clarification et de stabilisation des vins génériques

pour une sédimentation extrêmement rapide.

22 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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GELAFFORT

1,1 kg
5,5 kg
22 kg 
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SILIGEL
Колоиден силикатен разтвор, който може да се използва в комбинация с всички органични 
бистрители.

	Подобрява бистренето: избистряне и утаяване.
	Предпазва от преизбистряне.
Дозировка: 20 - 100 mL/hL - използвайте 0.5 до 1 mL SILIGEL за 1 mL желатин.
Добавете SILIGEL преди желатина или другите бистрители.

VINOSOL 1
Колоидна силикатна суспензия, стабилизирана в алкална среда. Високо молекулно тегло.

	Бързо бистрещо действие при белите вина.
	При утайки на червени вина, VINOSOL 1 (80 mL/hL) гарантира бързо забистряне.
Дозировка: 20 - 30 mL/hL.

Избистрящи продукти

1,3 kg
6 kg

24 kg

24 kg
Протеинова стабилност

MICROCOL® ALPHA 
Висококачествен микрогранулиран натриев бентонит с висока адсорбираща способност, 
предназначен за протеиново стабилизиране на вината при широки граници на pH.

	Силна депротеинизираща способност при широк спектър от pH по отношение на 
термонестабилни протеини.
	Стабилност във времето.
	Избистряща способност и и компактна утайка.
	Запазване на ароматния интензитет.
	Допринася за подобряване на блясъка на виното.
Дозировка: 10 - 80 g/hL.

MICROCOL® FT 
Натриево-калциев бентонит за постигане на протеинова стабилност при вина, преминаващи през 
тангенциална филтрация.

	Силно пречистен, притежава специфична адсорбираща способност да взаимодейства с 
положително заредените макромолекули.
	Запазва интензитета на аромата и подобрява блясъка и цвета на виното.
Дозировка: 20 - 100 g/hL.

MICROCOL® CLG 
Калциев бентонит, притежаващ изключителна утаяваща и адсорбираща способност, формиращ 
много компактна утайка.

	Притежава отлична специфична адсорбираща сила спрямо положително заредените 
макромолекули.
	Запазва интензивността на аромата и подобрява цвета.
Дозировка: 20 - 100 g/hL.

MICROCOL FT
BENTONITE CALCO-SODIQUE NATURELLE

Agent de stabilisation protéique des vins 
pour la filtration tangentielle.

15 kg

1 kg
5 kg

25 kg 

25 kg 

Бистители
Бистрители/Протеинова стабилност БИ
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VINICLAR®, VINICLAR® P & VINICLAR® GR Бели вина
PVPP за обработка и превантивно действие на окисление.

	Намалява и предпазва от възможни рискове от мадейризация и порозовяване при белите 
вина.
	Преференциално премахва полифенолите, отговорни за горчивината.
	VINICLAR® P е чисто PVPP, докато VINICLAR® съдържа малко количество целулоза, 
предназначена за по-добро избистряне и подобряване на филтрацията.
Предлага се и в гранулирана форма (VINICLAR® GR).
Дозировка:  15 - 30 g/hL за превантивна употреба.
        30 - 80 g/hL при окисление на вина и мъсти.

REDOXY PLUS  Всички видове вина 
Продукт, съдържащ калиев метабисулфит, лимонена киселина и аскорбинова киселина. 
Превантивна обработка на окисление.

	Микробиологично стабилизиране.
	Антиоксидант за бели, червени и розета.
Дозировка: 5 - 15 g/hL.

SULFIREDOX  
Разтвор на меден сулфат 25 g/L.

	Премахва редукцията във вината.
Дозировка: 2 – 10 mL/hL.
Максимална допустима доза: 15 mL/hL.
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POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
ET CELLULOSE ACTIVÉE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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VINICLAR®

Traitement préventif et curatif des colorations oxydatives 
des moûts et des vins. Traitement des vins de presse

1 kg 
25 kg

1 kg
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STABILISANT ANTIOXYDANT

Prévient l'oxydation sur les vins finis

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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REDOXY PLUS

BP 17 - 33072 Bordeaux cedex France - www.laffort.com
In Australie, imported by  : Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford - NSW 2320
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SULFATE DE CUIVRE
 EN SOLUTION ACQUEUSE : 25 g/L

1 L
USAGE ŒNOLOGIQUE / FOR OENOLOGICAL USE

SULFIREDOX

3HAKLMI*ccfajb+

Elimination du caractère réduit dans les vins.

DOSE D’EMPLOI :
De 0,2 à 1 cL/hL.

MODE D’EMPLOI :
SULFIREDOX doit être employé avant l’incorporation des colles protéiques pour une meilleure 

floculation et un meilleur effet clarifiant.

CONSERVATION :
Stocker  dans son emballage d’origine.

Conserver à une température supérieure à 2°C et inférieure à 25°. 
Consulter notre fiche technique.

]]]]]]

1 kg
5 kg

CHARBON ACTIF SUPRA 4
Активен въглен за обща употреба.

	Обработка на бели окислени вина.
Дозировка: 20 - 100 g/hL.

Активен въглен

Специална 
Обработка
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5 kg
15 kg
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25 g
(доза за бъчва)

250 g
2,5 kg

OENOBrett® е комбинация от натурални полизахариди (хитозан) и ензимен микс от глюканази и 
пектинази, която разрушава и премахва Brettanomyces. 

	Отслабва мембраната и разрушава клетъчното пространство чрез хитозан.
	Синергистичният ефект на ензимите ускорява седиментацията на умъртвените клетки. 
	Намаляването на популацията на Brettanomyces е значителна и помага да се предотврати 
промяната на аромата.
	Чрез своето антимикробиологично действие, OENOBRETT® е важен инструмент за намаляване 
на количеството на SO2.
	Да се ползва след ферментации (АФ и МЛФ).
Дозировка: 10 g/hL. 
Максимална доза: 25 g/hL.
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С OENOBrett®

Без OENOBrett®

2013-наблюдение популацията на не-сахаромицетни дрожди по 
време на отлежаване. Няма добавяне на SO2 при приемането, 

добавяне на 2 g/L SO2 в края на МЛФ, свободен SO2 коригиран до 
25 mg/L 3 месеца след обработка с или без OENOBrett®. 

Опит, проведен в партньорство с IFV

Микробиологична 
Стабилност

НОВ ПРОДУКТ
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CHITOSANE / ENZYMES

25 g
(Dose barrique)

USAGE ŒNOLOGIQUE

Association spécifique pour la lyse 
des levures Brettanomyces
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OEN    Brett®
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Наблюдение върху клетки на Brettanomyces преди и 8 дни след 
обработка с OENOBRETT® - 10 g/hL. OENOBRETT® предизвиква 

разграждане на клетъчната мембрана, което причинява смърт 
на клетката.

Контрола T0 – x 20000 Обработена среда – x 20000

Контрола T0 – x 40000 Обработена среда - x 40000

Жива клетка преди 
обработка

Наблюдение чрез електронна микроскопия Hitachi H7650. 
Модална среда (YPG).

Клетъчна 
мембрана

Клетъчна 
стена

Brettanomyces 
« skeleton » 

Хитозан

Видими части 
(вакуола)

Мъртва клетка след 
обработка
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STABIVIN®
Чист разтвор на гума Verek, с висок индекс на защита (>8) за стабилизиране на нестабилна багрилна 
материя на червени вина.

Хидрофилен колоид, чиято цел е да предотврати помътнявания и отлагания, позволявайки на 
виното да запази максимална бистрота:
	Стабилизира нестабилната багрилна материя.
	Намалява риска от метални или протеинови помътнявания.
	Синергистично действие с POLYTARTRYL®, за по-добро стабилизиране по отношение на 
тартаратното утаяване. 
Дозировка: 70 - 150 mL/hL.

STABIVIN® SP
Разтвор на арабска гума, получен от много пречистен източник.

	Поради специфичния процес на производство и внимателното подбиране на суровините,
STABIVIN® SP подпомага колоидната структура на вината (мекота и вкус).
	Много нисък индекс на запушване при филтрация.
	Омекотяване на танините чрез "покриването" им.
	STABIVIN® SP е разтвор на арабска гума с ниска концетрация на SO2 (2 g/L). 
Дозировка: 100 - 300 mL/L.

OENOGOM® INSTANT
Чиста арабска гума в бързоразтворима микрогранулирана форма (IDP процес).

	Стабилизация на багрилната материя на червени вина.
	Омекотяване на танините чрез "покриването" им.
	Намаляване на необходимостта от SO2 и запазване на аромата.
Дозировка: 20 - 100 g/hL.

OENOGOM® BIO
Чиста арабска гума в бързоразтворима микрогранулирана форма (IDP процес) 100% verek.

	Стабилизация на багрилната материя на червени вина.
	Повишава защитата от метални помътнявания.
	Синергистичен ефект с POLYTATRYL® за по-добра тартаратна стабилност.
Дозировка: 20 - 30 g/hL.

1,1 kg
5,5 kg
22 kg

1,1 kg
5,5 kg
22 kg

2,5kg

25kg

2,5kg

25kg

Колоидна 
Стабилизация
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GOMME ARABIQUE MICROGRANULÉE
À DISSOLUTION INSTANTANÉE

2,5 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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OENOGOM® INSTANTT
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GOMME ARABIQUE PURIFIÉE MICROGRANULÉE
 À DISSOLUTION INSTANTANÉE  (100% Verek) 

2,5 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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OENOGOM®

FR-BIO-01
Agriculture non UE*

LAFFORT® намалява концентрациите на SO
2 в течните продукти, като в същото време се гарантира стабилност на продуктите.
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Червени, бели и розета. Тихи 
и пенливи вина.

MANNOSTAB® съдържа единствения манопротеин, който присъстват естествено във вината със 
свойството да стабилизира калиевия тартарат: MP40TM. Той е ензимно екстрахиран от клетъчните 
стени на дрождите съгласно патентован процес (патент 2726284), който запазва способността за 
тартаратна стабилизация на MP40TM. 

	Инхибира кристализацията на солите на калиевия битартарат. 
	Обработката е органолептично неутрална спрямо виното. 
	Естествени компоненти за вината. 
	Стабилизира бели, розета, червени, тихи и пенливи вина; филтрирани и нефилтрирани.
	Няма загуба, няма разходи за вода или енергия.
Дозировка: 10 - 30 g/hL.
MANNOSTAB® е вече и в течна форма.
Дозировка: 100 - 300 mL/hL.

Дата на проба 27/06 30/06 02/07 04/07 07/07 

Контрола

Mannostab®

Микроскопско наблюдение на развитието на кристалите на калиев 
битартарат при -4°C в разтвор с MANNOSTAB®.

NATURAL STABILITY OF WINE
ostab ®Mann

NATURAL STABILITY OF WINE
ostab ®Mann

500 g

Тартаратна 
Стабилност

®

NATURAL STABILITY OF WINE
ostab ®

MANNOSTAB
LIQUIDE

®

BREVET N° 2726284

1,04 kg
10,4 kg
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1,05 kg
5,25 kg
21 kg

SOLUTION DE GOMME DE CELLULOSE

CEL STABILITY OF WINES
STAB®

21 kg

CELSTAB®
CELSTAB® е високопречистен целулозен полимер от растителен произход с ниска степен на 
полимеризация и вискозитет. Той е в течна форма (100g/L), което улеснява влагането му във 
виното.

	Предназначен за тартаратно стабилизиране на вина – кристали на калиев битартарат.
	CELSTAB® е гарантиран E466 състав и отговаря на всички стандарти, определени от 
енологичния кодекс относно целулозните гуми.
	CELSTAB® е силно пречистена целулозна гума. Съставът му е еднороден (само един пик на 
HPLC анализ).
	Инхибира образуването на микрокристалите и тяхното нарастване (чрез действие върху 
повърхностите, отговорни за образуване на кристалите).
	CELSTAB® има много голяма инхибираща сила (поради оптималната степен на заместване) и 
позволява стабилизиране на силно нестабилните вина.
	CELSTAB® е течна карбокси метил целулоза с най-малко съдържание на SO2.
Максимално разрешена доза: 100 mL/ hL.

В случай на използване при розета или червени вина, има голям риск от взаимодействие 
на CELSTAB® с багрилната материя, което води до поява на помътнявания и/или 
утаяване. При използване върху розета, препоръчваме провеждане на тестове за 
кристална стабилност (6 дни при -4°C) преди употреба.

CEL STABILITY OF WINES
STAB®
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Кинетика на индекс на филтруемост

CELSTAB®

Тартаратна 
Стабилност

LAFFORT® намалява концентрациите на SO
2 в течните продукти, като в същото време се гарантира стабилност на продуктите.

Индекс на отлагане във вино с добавен 1mL/L of CELSTAB®, Millipore мембрана 0,65µm.
Филтруемостта се възвръща към начални стойности няколко часа след добавяне на CELSTAB®. 

Замервания при 
T = 0, T = 4 мин, 

T = 1час, T = 4 часа, 
T = 24 часа
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POLYTARTRYL®
Метавинена киселина.

	Инхибитор на кристализацията на солите на калиевия битартарат.
POLYTARTRYL® SPÉCIAL: Index 35/37. Може да се добави по време на последното 
филтриране. 
POLYTARTRYL® 40: Index 40. Може да се добави няколко часа преди последното 
филтриране.
SUPER POLYTARTRYL®: Index 40/42. Най-висок индекс на естерификация. 
Максимална доза: 10 g/hL.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВОЯ ОПИТ В КОЛОИДНОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА КАЛЕВИЯ БИТАРТАРАТ, 
LAFFORT® ПРЕДЛАГА РЕШЕНИЕ АДАПТИРАНО ЗА ВСЯКО КАЧЕСТВО ИЛИ КАТЕГОРИЯ ВИНО

1 kg
5 kg

Тартаратна 
Стабилност

Степен на тартаратна 
нестабилност (%) > 20 > 20 < 20

Категория вина Бърза реализация Бърза реализация

Качествени 
отлежали вина 

(минимум 6 
месеца)

Калций (mg/L) < 60 < 60 < 60

Препоръчителна 
обработка POLYTARTRYL® CELSTAB® MANNOSTAB®

Доза за обработка (g/hL) 10 10 10-30

Бели вина

Директна 
обработка.

Директна обработка.

Естествена 
стабилизация на 
червени, бели и 

розета.
Червени и розета

Риск от 
взаимодействие с 

багрилната материя, 
поява на 

помътняване или 
утайка.

СТЕПЕН НА ТАРТАРАТНА НЕСТАБИЛНОСТ: DIT (%)
Праг на стабилност (бели,червени и розета): 

< 5 % (при условия на замерване в наша лаборатория).

СТ
АБ

И
ЛИ

ЗА
Ц

И
Я



64

nature

ricerca

i n n o v a t i o n
research

innovación

œnologie

Кутия от 48 таблетки 

1 kg
25 kg

POTASSIUM METABISULPHITE
Сулфитиране на мъсти и розета.

	EU ограничения: вижте местното законодателство.

СЕРНИ ТАБЛЕТКИ ЗА НАПУШВАНЕ НА БЪЧВИ И СЪДОВЕ
Напушване на барици и дървени съдове.

	Напушване на празни съдове: запалете между 1 и 4 g/hL серен (повтаряйте регулярно в 
зависимост от съхранението).
	Напушване след измиване: запалете между 1 и 2 g/hL след оцеждане на бариците.
	Таблетки по 2.5 g, 5 g и 10 g – кутия по 1 kg.

СЕРЕН РАЗТВОР В ТЕЧНА ФОРМА
LAFFORT® предлага пълна гама от различни продукти на сярна основа: SULFUROUS SOLUTIONS,
POTASSIUM BISULFITE, AMMONIUM BISULFITE и др. Адаптирани за различна енологична 
употреба. 
Моля свържете се с нас за повече информация.

OENOSTERYL® 
Ефервесцентни таблетки калиев метабисулфит.

	За сулфитиране на вина по време на отлежаване.
	При транспортни бинове с цел инхибиране на окислението на мъсти и ботритисни плесени 
или развитие на диви дрожди.
	Поради факта, че са без мирис, не е необходимо оборудване за безопасност.
	Таблетки по 2 g и 5 g.

ANTISEPTIQUE – ANTIOXYDANT – ANTIOXYDASE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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METABISULFITE
DE POTASSIUM
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Pour le sulfitage des moûts et des vins.

Консерванти
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И

ВИЖТЕ РАЗТВАРЯНЕТО НА 
ТАБЛЕТКИТЕ OENOSTERYL®

ВЪВ ВИНО
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Nobile®

СЕЛЕКТИРАНИ ПРОДУКТИ

ПРОИЗХОД

Внимателно подбрани заради енологичните си свойства, всички партиди 
са с "качество на бъчва" и са предмет на внимателно проследяване и 
стандартизация. Благодарение на нашите знания относно ароматния 
потенциал на различните видове дъб (Quercus Petraea, Quercus Robur, 
Quercus alba), Nobile® подбира и комбинира дървесината с цел да ограничи 
естествените вариации и да осигури повтаряемост.

ОТЛЕЖАВАНЕ

Дървесината преминава през етап на отлежаване на открито за минимум 
24 месеца в собствената база на предприятието. Nobile® контролира 
отлежаването чрез анализ на компонентите, отговорни за енологичния 
потенциал на всеки продукт.

ПРЕЦИЗНА ТЕХНОЛОГИЯ
Изключително деликатни, термообработките се провеждат чрез конвекция 
с горещ въздух като продуктите се обработват хомогенно от повърхността 
до центъра или по специални методи, репликиращи изпичането на 
бъчвите. В следствие на освобождаването на летливите компоненти от 
дървесината, опита и контрола на температурата на изпичане се гарантира 
повтаряемост на комплексния ароматен и танинов профил.

ДОЗИРОВКА & КОНТАКТНО ВРЕМЕ
В зависимост от използваната дървесина, дозата трябва да се прецизират 
въз основа на стила вино и крайните цели. Контактното време се 
определя на база дегустации през целия период на отлежаване. За повече 
информация, свържете се с екипа на Nobile®.

РЕГУЛАЦИИ
Употребата на дъбов чипс е предмет на регулации. Вижте законодателството.

Енология на дървесината
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Чипс & Гранулати
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Пълна гама висококачествени продукти,
комбиниращи традиция, опит и иновации.

ДОЗИРОВКА

БЕЛИ ВИНА
При ферментация: добавете 1 до 3 g/L след избистряне.
При готови вина: добавете 0.5 до 3 g/L чрез влагане директно в резервоара.

ЧЕРВЕНИ ВИНА
При зареждане на ферментатора: 1 до 5 g/L чипс заедно с пълненето на 
гроздето.

Към вина след откаляване: добавяне 1 до 4 g/L чрез влагане директно в 
резервоара.

ОПАКОВКИ
15 kg торби.
15 kg торби с две мрежи по 7.5 kg.

РАЗМЕР 
ГРАНУЛИ 2 до 7 mm
ГРАНУЛИ 7 до 15 mm

NOBILE® SWEET
(Гранули Или или )

NOBILE®  
AMERICAN BLEND
(Гранули или или )

NOBILE® INTENSE
(Чипс)

NOBILE® SPICE
(Чипс)
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NOBILE®  
FRESH 24 M
(Гранули)

NOBILE®  
FRESH 24 M TT
(Гранули)

Структура 
& антиоксидант.

Свежест,
плод. 

Комплексност на 
аромата.

NOBILE®  
AMERICAN FRESH
(Гранули)

Плод &
лактони.

NOBILE® BASE
(Чипс)

Обем & 
закръгленост.

Без ‘печени’ нотки.

Ванилия & 
печени нотки

Карамел & пушек.

Обем & печени 
бадеми.

Плод & 
подправки.

NOBILE® FRESH
(Чипс)

Свежест, плод & 
структура.
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УПОТРЕБА 
Дозировка: 2 до 4 летви/hL - летви Elite: 0.5 до 2 летви/hL.
Контактно време: 3 до 6 месеца - летви Elite: 6 до 8 месеца.

ОПАКОВКА
Кашон с 60 летви.
Летви Elite: кашон с 20 летви (херметично опаковани).

Размер & тегло: летви 7 mm: 910 x 50 x 7 mm / ± 200g. - летви 12 mm (Elite): 910 x 
100 x 12 mm / ± 600g.
Повърхност: летви 7 mm: 0.104 m² - летви 12 mm (Elite): 0.206 m².

Летвите придават характер и комплексност като в същото време запазват
плодовия характер (отлична интеграция на дървесината към виното).

летви
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STAVE FRESH  Свежест, плодовост 
& структура.

STAVE RÉVÉLATION  
Структура & 

комплексност на 
аромата.

STAVE ELITE  

Нюанс на печени 
нотки. Обем. 
Традиционно 

отлежаване в барици.

STAVE SENSATION Сладост, ванилия 
& печени нотки.

STAVE AMERICAN 
RÉVÉLATION 

Сладост, подправки & 
лактон.

STAVE INTENSE Обем, кафе & 
шоколад.
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По-дебелите летви - 18 mm - придават обем & 
структура в средата на виното. Изпичането е 

оптимизирано благодарение на процеса "Soft Oak".

НОВО ЗА новата Гамата 18
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Stave
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- DIVINE

Структура и вкус.
Удължава плода до 

комплексен финал (като 
елегантен барик тип 

бургунди).

Размер & тегло: 910 x 60 x 18 mm / ± 600g.
Повърхност: 0.144 m².

УПОТРЕБА
Дозировка: 1 до 3 летви/hL.
Контактно време: 4 до 10 месеца.

ОПАКОВКА
Кашон с 20 летви (херметична опаковка).

18
 m

m

8

I8

- BASE
Плодовост без усещане 

за изпичане.
Мощност и мазнота.

- XTREME

Подчертава зрелите 
плодове. Сладост с 

нотки на мока и печено 
кафе.

I8

I8

ПРОЦЕСЪТ "SOFT OAK"

Разработен специално за гамата Nobile® 
18 mm, методът "Soft Oak " се използва за 
оптимизиране на процеса на изпичане на 
летвите. Предварителното подгряване спомага 
за създаване на отличителните качества.
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БлокЧета

УПОТРЕБА
Дозировка: 3 до 6 g/L.
Контактно време: 3 до 4 месеца.

ОПАКОВКА
Плик от 5 kg. 

BLOCK FRESH Свежест, плод & 
структура.

BLOCK SENSATION Сладост, ванилия 
& печени нотки.

BLOCK INTENSE Обем, печено кафе & 
шоколад.

BLOCK RÉVÉLATION
Структура & 

комплексност на 
аромата.

BLOCK ELITE

Нюанси на 
препечени нотки. 

Обем. Традиционни 
барици.

BLOCK AMERICAN
RÉVÉLATION

Сладост, 
подправки & 

лактон.

Притежават профилите на летвите от 
гамата Nobile® - за бързо отлежаване.

Размер: 50 x 50 x 7 mm - Elite: 50 x 50 x 12 mm
Повърхност: 7 mm: 0.104 m² - 12 mm (Elite): 0.206 m².
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Barrel refresh

Размер: 7 x 2 (32 x 2,3 x 0,7 cm) - 18 mm: 14 x (300 x 25 x 18 mm).
Повърхност: 0.273 m2 - 18 mm: 0.401 m².

ПЛЮСОВЕТЕ ОТ BARREL REFRESH
	Еквивалент на 20 до 100% нов дъб (1 Nobile® Barrel refresh = ± 20% 
повърхността на нова бъчва).
	Иновативна система на захващане за лесно влагане.
	Използване ефекта на естествена оксигенация на бъчвите.
	Запазване на бъчвите.

УПОТРЕБА 
Дозировка: 1 до 3 Barrel Refresh/буре в зависимост от броя зареждания и 
желания профил.
Контактно време: 4 до 6 месеца в зависимост от стила на виното.

ОПАКОВКА
	Единична.
	Кашон с 10 Nobile® Barrel Refresh.

Дават нов живот на бъвите.

ПО 
ЖЕЛАНИЕ 

НА 
КЛИЕНТА

НОВО ЗА 

N
O

BI
LE

®

BARREL REFRESH
SENSATION  

Сладост, ванилия 
& печени нотки.

BARREL REFRESH
RÉVÉLATION 

Структура & 
комплексност на 

аромата. 

BARREL REFRESH
ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА

Спрямо 
изискванията на 

клиента.

- BASE
Плодовост без 

усещане за дъб.
Обем и мазнота.

- XTREME

Зрели плодове.
Сладост с нотки на мока 

и печено кафе.

- DIVINE

Текстура с удължен 
плодов комплекс до 

финала (както елегантен 
барик тип бургунди).

7 
m

m
18

 m
m

I8

I8

I8
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POLYMUST® ROSÉ
Дългосрочна стабилност на багрилната 

материя на вашите розета
Превантивно премахване на фенолните киселини. 

Намаляване на компонентите, склонни към окисление.

S e r i o u s l y  R o s é
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LAFFORT® е напълно наясно с 
високотехническите изисквания за 

производството на розета, включващи 
многобройни оттенъци и комплексни аромати. 

Чрез нашия експериментален център и екип 
от отдадени специалисти в различни 

области, ние надградихме своя опит и 
знания и ги превърнахме в продукти, 

които се използват при производството 
на най-добрите розета.

S e r i o u s l y  R o s é

RO
SÉ
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LAFFORT ROSÉ

LA
FF

O
RT

 R
O

SÉ

Seriously Rosé

ФЕРМЕНТАЦИЯ

Изборът на дрожди и храни директно помагат и оптимизират ароматния профил на вината 
съгласно целите.

ROSÉ
SACCHAROMYCES CEREVISAE

LE
VU

RE
S

ACTIFLORE®

X16
VIN BLANC

SÉ
LE

C
TI

O
N

 B
RE

ED
IN

G

X5
VIN BLANC

SÉ
LE

C
TI

O
N

 B
RE

ED
IN

G

VL1
VIN BLANC

SÉ
LE

C
TI

O
N

 T
ER

RO
IR

VIN BLANC ET ROSÉ

SÉ
LE

C
TI

O
N

 T
ER

RO
IR

VIN BLANC ET ROSÉ

ФЕРМЕНТАЦИОННИ 
АРОМАТИ 

СОРТОВИ 
АРОМАТИ

ПРЕСОВАНЕ
При розетата, които са получени от директно пресоване, целта е бързото извличане на сок и 
получаване на най-добрите аромати без да се извлича цвят. За целта е необходимо 
използването на ензими при пълненето на пресата.

EN
ZY

M
E

LAFAZYM® 

P u r i fi e d  i n  C i n n a m o y l  E s t e r a s e

0,25 L
(0,29 kg)

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer 
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by 
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid 
any contact with skin. S36/37: Wear protective 
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42: 

Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el 
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT: 
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti 
adatti. DE: Enzyme. R 42:  Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht 
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L
(11,6 kg)

 USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO  / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE -  www.laffort.com

EN
ZY

M
E

3HAKLMI*chahgd+

Xn-Nocif / harmful
nocivo

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in 
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s., 
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford 
NSW 2320 -  Australia.

œnologie
ricerca

innovaciónresearch
i n n o v a t i o n

nature

LAFASE® XL Clarification
Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for  white and rosé musts clarification. / 
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. /  Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e 

rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización /  Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:  

Polygalacturonase: 4600 PGNU/g
1-3 mL/hL

P P

LAFAZYM® PRESS LAFAZYM® 600XL LAFASE® XL CLARIFICATION

БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА МЪСТ

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОКИСЛЕНИЕ

За предотвратяване на окислението на полифенолите в хинони и за запазване на 
ароматите е важно да се използват всички познати техники за предпазване от окисление: 
инертен газ, стриктен качествен контрол, добри хигиенни практики и т.н. 

СТУД И ОХЛАЖДАЩИ МОЩНОСТИ

Студът ограничава ензимната активност по отношение на екстракцията на цвят и 
окисление (полифенол-оксидази). Поради тази причина е необходимо да се работи 
възможно най-бързо и с достатъчна студова мощност преди ферментация.

ACTIFLORE® 
ROSE

ZYMAFLORE® 
X16

ZYMAFLORE® 
X5

ZYMAFLORE® 
VL1

ZYMAFLORE® 
DELTA
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POLYMUST® ROSÉ
(протеин от картофи, 
PVPP) Стабилизира 
оттенъка, намалява 
фенолните киселини.

VEGECOLL® 
(протеин от картофи)

Значително 
въздействие върху 

полифенол оксидазите.

POLYLACT®

(PVPP, калиев казеинат)
Инхибира 

покафеняването.

POLYMUST® ORG
(протеин от грах, 
калциев бентонит).

Ефикасно избистряне. 
Запазва 

органолептичния 
потенциал. Може да се 

ползва при вина органик.

POLYMUST® V 
(протеин от грах, PVPP). 
Премахва компонентите, 
склонни към окисление.

POLYMUST® PRESS 
(PVPP, калциев бентонит, 
растителен протеин).
Контрол на багрилна 
материя. Намалява 
астрингентността и 
растителните нотки.

ICHTYOCOLLE
(рибен клей)

Премахва горчивината.

POLYMUST® DC ORG 
(протеин от грах, 
калциев бентонит, 
активен въглен). 
Намаля оттенъка. 
Стабилизира цвета.

LAFFORT ROSÉ
Seriously Rosé

СТАБИЛИЗАЦИЯ

В края на процеса, изборът на определен подход може да промени ароматния профил или цвят на 
вината; съществуват опции за стабилизация, които съхраняват вината. 

MICROCOL® ALPHA
натриев бентонит с голяма способност да премахва протеините, запазващ цвета и аромата на вината.

CELSTAB®

КМЦ за тартаратна стабилност с добра филтруемост. Да се използва след лабораторни тестове.

LA
FF

O
RT

 R
O

SÉ

БИСТРЕНЕ НА РОЗЕТА
Ранното бистрене на розетата, на фаза мъст или по време на алкохолната ферментация, помага да се 
въздейства върху фенолните компоненти, които се свързват с ароматите, развиват цвета на виното и 
модифицират структурата на вината. Комбинирайки добри хигиенни практики и стриктен мениджмънт 
на процесите, свързани с обработка на студ и окисление, подходящото бистрене ще ви помогне да 
получите розета с високо качество. 

SUPERSTART® BLANC & ROSÉ
продукт за рехидратация на дрожди с високо съдържание на витамини и минерали с цел оптимизиране 
на метаболизма на дрождите по време на ферментацията.

FRESHAROM®

специфичен продукт с високо съдържание на глутатиони и прекурсори на глутатиони. Запазва ароматите 
и подчертава телата.

NUTRISTART® & NUTRISTART® ORG 
 пълна хранителна комбинация или изцяло органична такава за добавяне на азот в мъстта.

Контрол на 
окислението

Бистрене
на вина

Намаляване на 
фенолното съдържание

Контрол на 
интензивността на цвета

Продуктите могат да имат по-широк спектър от горепоказания в зависимост от 
матрицата на виното. За повече информация, моля вържете се с нас. 
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LAFFORT
...МЕХУРЧЕТА ОТ ПРИРОДАТА

Производството на качествени пенливи вина е резултат от серия действия, 

които трябва да се оптимизират с цел да се постигне желания краен продукт.

С цел подобряване на всеки етап от производството и облекчаване на 

работата на енолозите, LAFFORT® събра под марката LAFFORT SPARK® гама 

продукти, които са най-подходящи както за традиционното производство на 

пенливи вина, така и за получаване на вина, подходящи за модерните 

консуматори.
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С цел подобряване на всеки етап от производството и облекчаване работата на енолозите, LAFFORT® събра под марката
LAFFORT SPARK® гама продукти, които са най-подходящи както за традиционното производство на пенливи вина, така и

за получаване на вина, подходящи за модерните консуматори.

ПОДГОТОВКА НА МЪСТТА 
Елегантност и финес на базовите вина с изключителна пенлива способност.

Избистряне
на мъстта

Бистрене на
мъсти

LAFAZYM® CL: 
Пречистен пектолитичен ензим за бързо избистряне на мъсти – самоток
и пресови фракции. 

LAFAZYM® PRESS: 
пектолитичен ензим за влагане към кашата преди пресоване.
	Подобрява екстракцията на аромати, като в същото време ограничава фенолните 
компоненти (горчивина, окисление...)

POLYMUST® PRESS: за прецизно бистрене на различни пресови фракции.
	 Премахва окислените феноли и тези, които имат склонност към окисление.
	 Запазва ароматните прекурсори, които играят основна роля за 
пенливостта и продължителната игра на мехурчетата при завършените вина.

CHARBON ACTIF PLUS GR: Селектиран въглен за оцветени мъсти.
Корекция на
цвета

X5
VIN BLANC
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VIN BLANC
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VL3
VIN BLANC
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1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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PRÉPARATEUR DE LEVURE POUR 
VINS EFFERVESCENTS ET REPRISES DE FA

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la résistance 
et de la performance des levures dans des conditions difficiles

SUPERSTART®

SPARK
или

Свежест, интензитет на аромата и  
сортовост на вината

Елегантност, финесSUPERSTART®

+

 

LACTOENOS® B16 STANDARD
	Oenococcus oeni селектирани в Champagne.
	Много устойчив щам, особено добре адаптиран към ниското рН на базовите вина.
	Необходимо е адаптиране преди засяване (3 до 5 дни).

CELSTAB® е силно пречистен целулозен полимер от растителен произход, който има 
нисък ъгъл на полимеризация и вискозитет. Течната формула на продукта (10% разтвор) е 
много лесна за влагане. Добавянето се прави преди тиража.

CEL STABILITY OF WINES
STAB®

MOÛT ET VIN

100 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

LAFAZYM® CL

EN
ZY

M
ES

Préparation d'enzymes purifiées

®

EN
ZY

M
ES

VIN BLANC

100 g
USAGE ŒNOLOGIQUE

LAFAZYM  PRESS

EN
ZY

M
ES

LAFAZYM PPPRESSF

Préparation d’enzymes purifiée 

CHARBON ACTIVÉ À USAGE ALIMENTAIRE

5 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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CHARBON ACTIF
PLUS GR

TR
A

IT
EM

EN
T 

SP
EC
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U
E

Permet l’adsorption sélective de la géosmine et 
de l’octénone pour une décontamination du moût. 

POLYVINYL POLYPYRROLIDONE
PROTÉINE VÉGÉTALE, BENTONITE

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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POLYMUST® 
PRESS

Prévention de l'oxydation des moûts et des vins

 C
O

LL
A

G
E 

/ 
FI

N
IN

G

Œnococcus oeni

Bactéries à réactivation
USAGE ŒNOLOGIQUE

DOSE POUR 50hL (50 g)

B16 Standard

3HAKLMI*cbefgj+

Dose pour
Dosage for
Dosis para

Dose per
Dose para

Dosagemenge
Φάκελος-δό

ση για

 

de vin
of wine
de vino
di vino
de vinho
Wein
οίνου

4°C
40°F

18
mois
months
mesi
meses
Monate
μήνες

-20°C
0°F

30
mois
months
mesi
meses
Monate
μήνες

50 g Poids net
Net weight
Peso netto
Peso neto
Peso líquido
Netto-
gewicht
Καθάρο 
Βάρος 

50 hL

01
8A

24
05

-0
30

8

МАЛОЛАКТИЧНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

ТАРТАРАТНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БАЗОВИ ВИНА

ФЕРМЕНТАЦИЯ НА БАЗОВИ ВИНА
Специфично подбраните мъсти позволяват получаването на най-доброто от
мъстите. Изборът на дрожди влияе значително на облика на базовите вина.

Подготовка на
базовите вина

SP
AR

K®

Мехурчета от природата

P

P
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Правилната корекция на физичните и химични параметри на тиража (рН, температура, SO2, сух екстракт, протеини…) са
от основно значение за успеха на вторичната ферментация.

ПОДГОТОВКА НА ДРОЖДИТЕ 
за традиционен и Шармат метод

Подготовка
на дрождите

Дрожди за 
prise de 
mousse 

Ферментационни
активатори

SUPERSTART®
Патент FR 2736651. Продукт, предназначен за използване при рехидратация на 
дрождите, обогатен с фактори, подпомагащи растежа и гарантиращи ритмична,
чиста и изцяло завършена “prise de mousse”.
	При рехидратацията на дрождите, внася необходимите на мембраната 
компоненти (стероли) и гарантира пропускливостта на мембраната до последното 
поколение дрожди, при което се повишава клетъчната устойчивост на алкохол и се 
запазва доброто състояние на транспортерите.
	Подобрява жизнеността на клетъчната биомаса и гарантира устойчивост на 
физикохимичните условия на базовите вина. Средна доза: 30 g/hL.

Chardonnay, Pinot noir, Pinot Meunier, Pinot blanc...
	Saccharomyces cerevisiae galactose 
(бивш bayanus), селектиран в 
Champagne.
	Бърза автолиза за оптимално 
отлежаване в бутилка.
	Добра кинетика на ферментация.
	Добра устойчивост на най-трудните 
условия (алкохол, мътност, 
температура).
	Добра устойчивост на алкохол и SO2.

Щам, препоръчван за:
* Фини, елегантни вина с голямо 
количество мехурчета.
* Вина, предназначени за отлежаване и 
получаване на вторични аромати.
* За получаване на мощни и закръглени 
вина с елегантен ароматен профил.
* Добре адаптиран за вина, получени 
по традиционния метод.

ZYMAFLORE® X5 
Pinot Noir, Macabeu, Sauvignon blanc, Riesling,...
	Освобождава сортови аромати като 
летливи тиоли и ферментационни 
аромати (естери).
	Свежи и комплексни вина.

Щам, препоръчван за:
* Свеж стил вина с изразен ароматен 
профил.
* Вина с подчертани сортови 
характеристики и ферментационни 
аромати (чемшир, грейпфрут, 
екзотични плодове)ZYMAFLORE® X16

Chardonnay, Chenin blanc, Pinot blanc, Muscat, Aligoté,...
	Силни ферментационниспосо бности.
	оляма способност за продуциране на 
аромати (естери).
	Ниско продуциране на H2S.

Щам, препоръчван за:
* Модерни ароматни вина.
* Вина с голямо количество 
ферментационни аромати (праскова, 
бели цветя, жълти плодове

THIAZOTE® PH 
Диамониум фосфат и тиамин.
	Съдържа растежни за дрождите фактори, необходими за повишаване популацията
на биомасата при тиражния микс.
	Съдържа минерален азот, който стимулира ферментацията по време на PDM.
	Добавя се при натрупване на биомаса както и при тиража.
Средна доза 5 g/hL при тиража.
Средна доза 30 g/hL във водата на дрождите.
Свържете се с нас за повече информация относно получаване на културата за тиража.

ZYMAFLORE®
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PRÉPARATEUR DE LEVURE POUR 
VINS EFFERVESCENTS ET REPRISES DE FA

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la résistance 
et de la performance des levures dans des conditions difficiles

SUPERSTART®
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ACTIVATEUR DE LA
FERMENTATION ALCOOLIQUE

 Facteurs de croissance (azote assimilable et vitamine B1) 

favorisant la multiplication cellulaire

1 kg
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THIAZOTE PH

Вторична 
Ферментация
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K®

Мехурчета от природата

ИЗПРОБВАНИ И 
ОДОБРЕНИ ОТ 

LABORATORY FOR 
MICROBIOLOGICAL 
TECHNIQUE POLE 

CIVC (COMITE 
INTERPROFESSIONNEL DU 

VIN DE CHAMPAGNE)
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CLEAN

ans CLEANSPARK®

С CLEANSPARK® без CLEANSPARK®

TAN
Комбинация от танини в течна форма за бистрене и предпазване на структурата на вината.
Средна доза: 30 до 40 mL/hL. Добавете към тиражната смес преди добавянето на дрождите.

TANFRESH®
Проантоцианидинови и дъбови елагови танини. Този микс позволява освежаване на ароматния
профил на окислени вина.
Средна доза: 0.5 to 1 g/hL. Добавете към тиражната смес преди добавянето на дрождите.

ОПТИМИЗИРАНЕ ОТЛЕЖАВАНЕТО ВЪРХУ УТАЙКА
За традиционен и метод Charmat 

OENOLEES®
Специфичен продукт на база инертни дрожди с високо съдържание на вкусов пептид (патент EP 
1850682). Ускорява отлежаването върху утайка при подобрен финес и постоянство на 
мехурчетата.

Традиционен метод:
	Използвайте OENOLEES® за подсилване обема и закръгляне на тиража, при съкратено време за 
отлежаване.
	Особено подходящ за ранен дегоржаж (около 10 месеца).
Средна доза: 10 g/hL. Добавете към тиража преди добавяне на дрождената биомаса.
Метод Charmat:
	OENOLEES® закръгля вината и придава сладост, като в същото време подчертава ароматния профил.
	Спомага да се намали времето за отлежаване върху утайка.
Средна доза: 20 до 30 g/hL.

FRESHAROM® 
Специфичен продукт на база инертни дрожди с висока защитна сила, предназначен за запазване
на ароматите на бели вина и розета.
	Специално адаптирана за метода Charmat.
	Предпазва ароматния потенциал на вината и значително забавя появата на нотки на окисление.
	Получават се по-ароматни пенливи вина с по-добър потенциал.
	Благодарение на своя състав, FRESHAROM® участва активно при финеса на мехурчетата и 
постоянството им.
Дозировка: 30 g/hL. Добавете към тиража преди добавяне на дрождената биомаса.
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PRODUIT DE LA LEVURE

Préparation spécifique de levures inactivées à haut pouvoir réducteur, 
pour la protection des arômes des vins blancs et rosés.
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PRODUIT DE LA LEVURE

Préparation spécifique d’enveloppes cellulaires de levures 
(Brevet n° 0452803) pour l’élimination de certains polyphénols. 

PRODUIT DE LA LEVURE

1 kg
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OENOLEES®

Микс от бентонит и алгинат за ръчно и автоматично завъртане на бутилките, позволяващо:
 Перфектно избистряне на вина в бутилки.
 Бързо и цялостно премахване на частиците от вината.
 Перфектно събиране на дрождите в гърлото на бутилката.
Средна доза 0.6 до 0.8 mL/L (6 до 8 cL/hL).

Помощни 
компоненти 
(традиционен 
метод)

Тиражни 
танини

Тиражни Миксове
Мехурчета от природатаSP

AR
K®
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Най-добре пазената тайна на всяка изба е последното докосване, придаващо идентичност на продукта.
Експедиционният ликьор изразява всички малки детайли и позволява адаптирането на всеки продукт към определения 

пазар: мекота, вкус, елегантност и финес, качество на мехурчетата, свежи плодови аромати или комплексност на аромата.

АРАБСКА ГУМА
За Charmat и традиционен метод

STABIVIN®
Филтриран и пречистен разтвор на арабска гума «100% Verek», с висок индекс на стабилизация
(>8), за стабилизиране на багрилната материя на пенливи червени и розета.
	Фиксира нестабилната багрилна материя.
	Повишава стабилността по отношение метални и протеинови потъмнявания.
Дозировка: 70 до 100 mL/hL. Добавете директно към експедиционният ликьор.

ЗАПАЗВАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОРГАНОЛЕПТИЧНИЯ ХАРАКТЕР
За Charmat и традиционен метод

OENOLEES® MP
Специфичен екстракт от дрождени стени (Манопротеин), богат на вкусови пептиди (Patent EP 
1850682) и полизахариди.
	Позволява корекция на сладостта без добавяне на захар.
	Позволява на енолозите деликатно да балансират киселините и горчивините.
	Активно участва при възстановяването на пенливите свойства на вината.
	Изцяло разтворим за по-лесна употреба.

За традиционен и Charmat метод, употребата на OENOLEES® MP в експедиционния ликьор придава
обем и закръгленост на завършените вина, като намалява значително количеството на използваните
захари. Средна доза: 5 - 20 g/hL. Разтворете OENOLEES® MP в експедиционният ликьор.

QUERTANIN® CHOC'
Качествен елагов танин, екстрахиран от дъбовата сърцевина. Обработен чрез патентования
от LAFFORT® процес за инстантно разтваряне.
	В експедиционния ликьор за подсилване структурата на виното.
	Средна доза: 2-10 g/hL. Разтворете QUERTANIN® CHOC' директно в експедиционния ликьор.

QUERTANIN® SWEET
Качествен елагов танин, екстрахиран от дъбовата сърцевина. Обработен чрез патентования
от LAFFORT® процес за инстантно разтваряне.
	В експедиционния ликьор за подсилване структурата на виното.
	Средна доза: 2-10 g/hL. Разтворете QUERTANIN® SWEET директно в експедиционния ликьор.

Haut indice de protection - Stabilisation colloïdale des vins
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PRODUIT DE LA LEVURE

Extrait pariétal de levure (mannoprotéines) 
riche en peptide sapide (Brevet n° 0452803)

et en polysaccharides.

PRODUIT DE LA LEVURE

)
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OENOLEES® MP

Експедиционен 
Ликьор

Мехурчета от природата
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TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
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CHOC'
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TANIN ELLAGIQUE DE CŒUR DE CHENE

500 g
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Институционален изследователски 
партньор от 1991
> Сътрудничество с международно признати 
изследователски центрове.
> Самостоятелни R&D проекти, подпомагани от 
мултинационални екипи.
> Два експериментални центъра за винификация за 
изпитване на резултатите от изследванията при 
трудни практични условия. 

Уникална енологична експертиза
> Интегриран подход към микробиологичното 
разнообразие.
> Оригинален подход при селекция на 
микроорганизмите: QTL установяване, интра и 
интер видово кръстосване, насочена масова 
селекция на база иновативни критерии. 
> Иновативни инструменти за разработка и 
получаване на дрождени продукти и тяхното 
приложение в енологията.
> Молекулярно определяне на ароматите, 
отговорни за типичността на аромата и 
макромолекулите, танините, протеините и 
полизахаридите, които оказват влияние на 
качеството им. 

Разработване и приложение на 
изследователските резултати
> Повече от 25 служители в R&D центровете, 
включително 10 постоянни.
> Повече от 20 дисертации, финансирани по цял 
свят и повече от сто публикации.
> 18 патента, получени от знанията, извлечени от 
тези изследвания.
> Иновативни продукти за енологията.

BIOLAFFORT®

LAFFORT® R&D развойна дейност

LAFFORT®
Изследване & иновации 

от 1895
CS61611 – 33072 BORDEAUX CEDEX - Tel : 05 56 86 53 04 - www.laffort.com

LAFFORT®

Recherche et Innovations  

depuis 1895

EDITION

2016

Свържете се с нас за 
книжката, презентираща 

последните R&D резултати; 
издание 2016.



83

	Протокол за рестартиране на ферментация . . . . .84

	МЛФ при вина с малко количество на  

l-ябълчна киселина (< 1 g/l) .............................. 86

	Протокол за рестарт на МЛФ ........................... 88

	Начини за подкисляване на мъсти и вина .... 90

	Продукти със серификат кошер ....................... 92

	LAFFORT® ORGANIC ........................................... 93

nature

ricerca

i n n o v a t i o n
research

innovación

œnologie

Приложения

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я



84

ПРОТОКОЛ ЗА РЕСТАРИРАНЕ
НА ФЕРМЕНТАЦИЯ

СТЪПКА 2: ПОДГОТОВКА НА ДРОЖДИТЕ

1. Откаляване/центрофугиране в отсъствие на въздух.

2. Коригирайте температурата до 20°C.

3. Коригирайте SO2 до 1-2 g/hL.

4. Добавете: За бели вина: BI-ACTIV® 40 g/hL.

    За червени вина: OENOCELL® 20-40 g/hL.

5.Разбъркайте виното в анаеробна среда (затворена циркулация) на 
всеки 12 часа или без прекъсване по взможност за 48 часа (минимум).

СТЪПКА 1: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ СПРЯЛА ФЕРМЕНТАЦИЯ

Вино със спряла 
ферментация

2-1. ПОДГОТОВКА НА ВИНОТО ЗА ЗАСЯВАНЕ С ДРОЖДИ 

1. Вземете 5 % от виното, обработено съгласно стъпка 1.

2. Коригирайте алкохола до 8 %, захарите до 20 g/L и температурата 
до 20°C.

3. Добавете THIAZOTE® PH: 40 g/hL за цялото количество вино със 
спряла ферментация (10 % от виното, което ще се обработва).

5% от 
обработеното

вино
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NUTRIMENT BIOLOGIQUE DE FERMENTATION

Association de facteurs de survie et d’éléments supports 
à utiliser en cas de ralentissement ou d’arrêt fermentaire

1 kg
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ÉCORCE DE LEVURE

Favorise le bon déroulement des
fermentations alcooliques et malolactiques

1 kg
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OENOCELL®
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PRÉPARATEUR DE LEVURE POUR 
VINS EFFERVESCENTS ET REPRISES DE FA

Brevet n° F 2.736.651 - Amélioration de la résistance 
et de la performance des levures dans des conditions difficiles

SUPERSTART®

СТЪПКА 3: ДОБАВЕТЕ ИНОКУЛАНТА КЪМ ФЕРМЕНТАТОРА

2-3. АКЛИМАТИЗАЦИЯ НА ДРОЖДЕНИЯ СТАРТЕР

1. Добавете подготвените дрожди (Стъпка 2.2) към виното, 
подготвено за инокулация (Стъпка 2.1), и поддържайте 
температурата около 20°C.

2. Измерете плътността и поддържайте 20°C с аериране, докато 
плътността падне до 1000 (избягвате цялостно разграждане на 
захарите и спадане на активността на дрождите). Аерирайте 
веднага след започване на АФ.

3. Удвоете обема на обработеното вино (Стъпка 1) при 20°C. 

4. Замерете плътността и поддържайте 20°C до спадане на 
плътността до 1000. Аерирайте при повишаване на активността.

2-2. ПОДГОТОВКА НА ДРОЖДИТЕ

За 100 hL вино за рестарт на ферментация: 

1. Вода 60 L на 40°C.

2. Добавете SUPERSTART® SPARK 3 kg (30 g/hL), след 
което разбъркайте.

3. Добавете ACTIFLORE® B0213 или ZYMAFLORE® 
SPARK: 3 kg (30 g/hL).

4. Изчакайте 20 минути и разбъркайте.

5. Добавете незабавно 20 L от виното, обработено в стъпка 2-1.

6. Изчакайте 10 минути, оставете да се охлади до около 20°C (не 
по-малко) и поддържайте температурата между 20-25°C. 

7. Цялото време за подготовка на дрождите не трябва да 
надвишава 45 минути.

Стартер

Вино със спряла 
ферментация

STOP : 20 минути

1

Вода 60 L/40°C

Superstart®

3 kg

2
Actiflore BO213
Zymaflore Spark

3 kg

Дрождена

заготовка

Стартер 5%

Удвоете обема при плътност = 1000

5%
обработено

вино

Стартер

Вино със 
спряла 

ферментация

1. Добавете дрождения инокулант към обработеното вино (Стъпка 
1), поддържайте 20°C.

2. Добавете 30 g/hL NUTRISTART® ORG към целия обем, който ще 
се обработва (Стъпка 1).
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МЛФ НА ВИНА С НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
L-ЯБЪЛЧНА КИСЕЛИНА (< 1 g/L)

МЛФ може да е трудна при вина с ниска концентрация на L-ябълчна киселина, понеже бактериите нямат 
достатъчно субстрат и така не могат да се развиват.

L-ЯБЪЛЧНА КИСЕЛИНА В КОНЦЕНТРАЦИЯ < 1 g/L

Използват се естествените „запаси” на бактериите от малолактични ензими. Всяка клетка на бактерия съдържа 
определено количество ензими в своя цитозол. Дори и клетката да не се развие, тези ензими имат остатъчна 
активност във виното и могат да се използват.

При конвенционалното засяване тази ензимна активност не е достатъчна за пълното завършване на МЛФ. 
Бактериите първи трябва да се развият и да продуцират достатъчно количество ензими.

Обратно на това, когато концентрацията на L-ябълчна киселина е по-малко от 1g/L, ензимната активност на 
малолактичния стартер е достатъчна и пропорционална на количеството използвани бактерии.

Изчислено е, че 1g/hL малолактични бактерии разграждат около 0.3g/L от L-ябълчната 
киселина. При използване на MALOSTART®, който внася основни ко-фактори за 
малолактичните ензимни активности, ние оптимизираме това съотношение.

2g/hL малолактичен стартер + 20g/hL MALOSTART® са обикновено достатъчни за 
разграждането на L-ябълчна киселина, когато началната концентрация е под 1g/L.
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СТЪПКА 1: 

l'œnologie par nature

Подготовка на стартера: Рехидратирайте двата плика 
всеки за по 50hL от LACTOENOS 450 PREAC® или B28 
PREAC в предварително смесени: нехлорирана вода 
(2L), вино (2L) и ENERGIZER®. Изчакайте 15 min.

ПРОТОКОЛ ЗА МЛФ ПРИ ВИНА С КОЛИЧЕСТВА НА L-ЯБЪЛЧНА КИСЕЛИНА ПО-МАЛКИ 
ОТ 1 g/L

Пример за 50 hL:

15 mn

H2O - 2 L
+ Energizer

 + вино - 2 L

Energizer

STOP

20°C

X2

СТЪПКА 2: 

Добавете бактериите и разбъркайте.

СТЪПКА 3: 

След 6 часа добавете MALOSTART® (20 g/hL) и 
разбъркайте.

СТЪПКА 4: 

Поддържайте температурата 20°C.

Забележка: Този протокол трябва да се следва само при вина с ниски начална стойност на ябълчна киселина 
(<1g/L). В случай на спиране на МЛФ, използвайте протокола за рестартиране на МЛФ.

eau 

MALOSTART®

20 à 40 g/hL

Добавяне
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ACTIVATEUR DE FERMENTS MALOLACTIQUE

Facilite le départ des fermentations malolactiques 
et en accélère la cinétique.

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

MALOSTART®
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ПРОТОКОЛ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ 
НА СПРЯЛА МЛФ

Проблемите при спрели МЛФ на вината могат да бъдат поради различни причини:

• Конкуренция от останали дрожди.

• Токсичност на вината: наличие на инхибиращи компоненти (етанол, SO2, мастни киселини със средна дължина 
на веригата).

• Недостиг на бактерии.

• Ниско количество на храни необходимо за бактериите.

За всяка от тези ситуации има специфичен протокол:

2- ДЕТОКСИКАЦИЯ НА СРЕДАТА

За да се елиминират молекулите, които инхибират млечно киселите бактерии, добавянето 
на специално обработените дрождени обвивки (OENOCELL® 20 до 40 g/hL) при анаеробни 
условия е най-ефикасният метод. Това трябва да стане 24 до 48 часа преди добавянето на 
бактериите, при постоянно разбъркване (при възможност), за да се оптимизира високата им 
степен на оцеляване.

4- АКТИВИРАНЕ НА БАКТЕРИИТЕ

Когато виното има значително по-ниско количество храни, е препоръчително добавянето 
на MALOSTART® след влагането на бактериите. Така се доставят необходимите есенциални 
хранителни съставки за повишена активност на бактериите.

1- НАМАЛЯВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА С ОСТАТЪЧНИТЕ ДРОЖДИ

За да се елиминират дрождите, има различни подходи като откаляване, филтрация (1 µm) и др. За 
Saccharomyces се препоръчва откаляване. В случай на Brettanomyces, се препоръчва обработка с OENOBrett® 
или други методи като филтрация и пастьоризация. Във всички случаи, след елиминиране на дрождите, е 
важно бързото добавяне на бактерии с цел колонизиране на средата.
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ÉCORCE DE LEVURE
Favorise le bon déroulement desfermentations alcooliques et malolactiques

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE
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OENOCELL®

3- ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАДЕЖДНИ БАКТЕРИИ

Щамовете бактерии имат различни нива на резистентност към трудните условия на вината в 
зависимост от индивидуалния им генетичен профил. LACTOENOS® B16 STANDARD е един от 
най-силните и издръжливи щамове, предлагани на пазара, особено що се касае до мастни 
киселини със средна дължина на веригата.
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ACTIVATEUR DE FERMENTS MALOLACTIQUEFacilite le départ des fermentations malolactiques et en accélère la cinétique.

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

MALOSTART®
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СТЪПКА 1:

Откалете/центрофугирайте анаеробно.

Забележка: ако популацията на Brettanomyces 
е по-висока от 103 cell/mL, филтрирайте виното 
(1 µ m).

ПРОТОКОЛ ЗА РЕСТАРТ НА МЛФ

Всички нежелани ситуации са свързани: при наличие на остатъчна активност на дрождите след основната 
ферментация (Saccharomyces или Brettanomyces), те консумират останалите в средата храни и продуцират 
компоненти, които са токсични за бактериите. Ефикасният протокол за рестарт на МЛФ включва следните 
стъпки:

eau 

Вино с 
проблемна 

МЛФ Откаляване

СТЪПКА 2: 

Добавете OENOCELL® (20 до 40 g/hL).

Разбъркайте анаеробно на всеки 12 часа в 
продължение на 48 часа или постоянно при 
възможност.

eau 

BIOCELL®

20 à 40 g/hL Добавете и 
Хомогенизирайте

СТЪПКА 3 (48 часа след добавяне на OENOCELL®): 

Засейте с LACTOENOS® B16 STANDARD.

(Следвайте протокола, отбелязан на 
опаковката.)

Добавете и 
Хомогенизирайте

вода + вино

LACTOENOS® B16 Standard
 + ENERGIZER® PreAc

12 - 24 часа

СТЪПКА 4: 

Добавете MALOSTART® (20 до 40 g/hL). 
Разбъркайте анаеробно.

eau 

MALOSTART®

20 à 40 g/hL

Добавяне

Важно: поддържайте постоянна температура между 18°C-25°C при всички етапи до 
края на МЛФ.
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Favorise le bon déroulement des
fermentations alcooliques et malolactiques

1 kg
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ACTIVATEUR DE FERMENTS MALOLACTIQUE

Facilite le départ des fermentations malolactiques 
et en accélère la cinétique.

1 kg
USAGE ŒNOLOGIQUE

MALOSTART®



90

Разрешени са три киселини за подкисляване на вина:

• Винена (L(+) tartaric).

• Ябълчна (L-Malic – D,L-Malic).

• Млечна (DL- Lactic).

Тези киселини присъстват в гроздето. Те се различават по структура, подкисляваща способност и органолептично 
действие. Действията може да се свеждат до смесване на видовете (особено предвид органолептичните цели).

Дозите се определят след дегустации. Промените в рН и общи киселини не са еднакви за вината и зависят от силата 
на йоните и буферната способност, които са различни при различните вина и мъсти.

ПОДКИСЛЯВАНЕ
НА МЪСТИ И ВИНА

РЕГУЛАЦИИ И СТАНДАРТИ

Европейското законодателство разрешава добавянето на винена, ябълчна и млечна киселина във вината - 606/2009 
(Appendix IA, point 12)

Подкисляване на мъсти и вина във ферментация:

Максимална доза 1.5 g/L изразени като винена киселина т.е. 20 meq/L (1.0 g/L, изразени като H2SO4). Еднократно 
добавяне.

Подкисляване на вина:

Максимална доза 2.5 g/L изразени като винена киселина т.е. 33.3 meq/L (1.6 g/L, изразени като H2SO4). Добавяне на 
няколко стъпки само на територията на избата и региона на бране на гроздето.

Всички добавки трябва да се отразяват в регистрите.

Подкисляването и обогатяването (или шаптализация) са самостоятелни операции (например, мъст или ферментиращо 
вино могат да се подкислят или шаптализират и полученото вино също може да се подкисли, изключение (Appendix 
V § C point 7).

Подкисляване на мъсти и вина
Оцетна киселина

Винена киселина

Лимонена киселина

Ябълчна киселина

Млечна киселинаИ
нт
ен

зи
те
т

Трайност

Млечна: мека, балансирана 
Винена: моментно действие, непосредствено 
Ябълчна: остра
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Обобщение на търговски продукти на пазара и техните основни енологични характеристики

* Consulter le service technique LAFFORT® pour plus de précisions sur les doses d’emploi.

винена 
киселина

ябълчна 
киселина

млечна 
киселина Коментари

Химическа 
формула

CH4H6O6
E334

L

CH4H6O6
E296
DL/L

CH4H6O6
E270

DL

Ябълчната и млечната киселини са 
ахирални молекули. Те съществуват в 

две енантиомерни форми: L и D. Само L 
формата на ябълчната киселина 
присъства в гроздето. Млечната 

киселина е резултат от действието на 
бактериите, които продуцират само L 

форми, консумирайки ябълчна 
киселина, а при наличие на смес от L и D 

форми, те консумират захари.

pKa 3,05 / 4,2
3,4 / 5,1
Diacide

3,85
Diacide

Киселините се класифицират спрямо 
тяхната pKa (константа на киселинна 

дисоциация). Колкото по-висока е pKa, 
толкова по-слаба е киселината.

Съответствие 1 
Eq 75 g 67 g 90 g

Препоръки Червени – Розета 
Бели Бели – Розета Бели – Розета 

Червени

Обработка на 
мъст (20 meq/L) 1,50 g/L 1,34 g/L 1,80 g/L

Обработка на вино 
(33 meq/L) 2,5 g/L 2,23 g/L 3,00 g/L

Ефект върху pH +++ ++ +

Винената киселина остава най-ефикасна 
спрямо рН. За да се избегнат утаявания 

на солите, се препоръчва нейното 
използване по време на ферментацията 

на мъстта.

Ефект върху 
общите к-ни ++ +++ +++

Химическа 
стабилност

-
(утаяване на 

калиев 
битартарат)

+++ +++

Ябълчните и млечни киселини 
взаимодействат с метаболизма на 

бактериите. Въпреки това, повишеният 
контрол на МЛФ (селектирани бактерии) 
и добра хигиена значително намаляват 

този риск.

Микробиологична 
стабилност

+
Единственият риск е 

разграждане на 
оцетна киселина от 

определени 
бактериии (tourne 

disease).

---
По време на МЛФ 

L-формата на 
ябълчната киселина 

се консумира от 
млечните бактерии.

-

Органолептично 
действие

Продължително, 
сухота, грубост.

Свежест (зелена 
ябълка). Мекота.

Форма Прахообразна Прахообразна Течна

Млечната киселина е в течна форма, 
прахообразната форма съдържа 
неразрешени за виното лактати. 

Прахообразните форми могат да се 
разтварят директно във виното.
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	ACTIFLORE® F33*

	ACTIFLORE® F5* 

	ACTIFLORE® RMS2*

	BISULFITE 15

	BISULFITE 18

	BISULFITE NH400

	CHARBON ACTIF SUPRA 4

	DECAPOL ACTIF

	DECAPOL CHLORE

	DECAPOL H

	DECARTRATE LIQUIDE

	PHOSPHATE D'AMMONIUM*

	DIATOMYL P

	GEOSORB®

	LAFAZYM® EXTRACTION KP 

	LAFAZYM® CLARIFICATION KP 

	MICROCOL®

	MICROCOL® CL G

	NOBILE® (range)

	NUTRISTART® KP*

	NUTRISTART® ORG KP*

	OENOSTERYL® EFFERVESCENT

	PERL, 2, 4, 6, 8, 10, 15

	POTASSIUM BICARBONATE

	POTASSIUM BITARTRATE

	MÉTABISULPHITE DE POTASSIUM

	SOLUTION À 10%

	SOUDE CAUSTIQUE

	SULPHUR

(RINGS, CANDLES AND BITS)

	SULFIREDOX

	SUPERSTART® KP*

	TANIN VR KP*

	THIAMINE KP*

	VINICLAR® P

	ZYMAFLORE® F15* 

	ZYMAFLORE® RB2*

	ZYMAFLORE® RB4*

	ZYMAFLORE® FX10*

	ZYMAFLORE® RX60*

	ZYMAFLORE® ST*

 	ZYMAFLORE®VL1*

	ZYMAFLORE® VL2*

	ZYMAFLORE® VL3*

	ZYMAFLORE® X16*

	ZYMAFLORE® X5*

	ZYMAFLORE® XPURE*
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i n n o v a t i o n
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œnologie

Продукти Със 
Сертификат 
Кошер

* Дрожди, храни, танини: предлагане в зависимост от складови наличности.

ПР
О
ДУ

КТ
И 

СЪ
С СЕРТИФИКАТ КО

Ш
ЕР

Моля свържете се с нас за наличности относно горепосочените продукти. Преди употреба на тези продукти, моля потвърдете с 
равина коректността на сертификатите.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ KOSHER И KOSHER FOR PASSOVER? 
Сертификатите Kosher позволяват консумацията на вино през по-голямата част от годината; "Kosher for Passover" позволява 
консумацията на вино по време на празниците "Passover" както и през остатъка на годината.



93

Bio и вината
Продуктите и гамата, които са разрешени за 
употреба при органично производство, са 
упоменати в регламент на ЕС n°203/2012 и NOP 
(National Organic Program) на USDA (United States 
Department of Agriculture).

Сертификати
Списък с продуктите на LAFFORT®, които са 
одобрени съгласно Европейското Органично 
Законодателство и/или NOP е наличен на нашата 
страница (директна връзка, ако сканирате QR 
кода).
Ние избрахме да се доверим на външна 
организация по контрол Ecocert, OMRI: 5 от 
нашите продукти имат собствени сертификати, 
отговарящи на спецификациите на тези компании.
(www.ecocert.fr, www.omri.org).

Къде да намерим сертификатите?
Отидете на www.laffort.com, “download” section, 
“certificates”.

Ангажимент към 

органик 

ZYMAFLORE® 011 BIO
OENOCELL® BIO
OENOGOM® BIO

SUPERSTART®

Много продукти LAFFORT® са 
отбелязани на интернет 
страницата www.intrants.bio като 
подходящи за био вина.

Нашите сертификати и референции:

LAFFORT®:

www.laffort.com/telechargements/certificats
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Zymaflore® CH9 ............................................................ 12
Zymaflore® DELTA ........................................................ 11 & 74
Zymaflore® F15 .............................................................. 10
Zymaflore® F83 ............................................................. 10
Zymaflore® FX10 ........................................................... 9
Zymaflore® RB2 ............................................................. 10
Zymaflore® RB4 ............................................................ 10
Zymaflore® RX60 .......................................................... 9
Zymaflore® SPARK ........................................................ 14 
Zymaflore® ST ............................................................... 13
Zymaflore® VL1 ............................................................. 13 & 74
Zymaflore® VL2 ............................................................. 13
Zymaflore® VL3 ............................................................. 13
Zymaflore® X5 ............................................................... 11 & 74
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Lafazym® 600 XL .......................................................... 34 & 74
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Albucoll® ......................................................................... 55
Ovoclaryl ......................................................................... 55
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Vinosol 1 .......................................................................... 57

Желатини
Gecoll® Supra ................................................................. 43 & 56
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Polymust® V ................................................................... 42, 54 & 75
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Процес на пускане 
в производство

Провеждане
 на лабораторни 

тестове

1

Пълна гама опити в 
експерименталните 

изби

2

Оценяване и 
определяне на 

дозите и 
формулировките 
на продуктите

3

Производство 
на продуктите

4

Дистрибуция до 
точките ни на 

продажба в цял свят

5

WEC: Експериментален център, предназначен за 
разработване на нови продукти
Основна стъпка между лабораторията 
и производството.

	44 съда с регулиране на температурата, обем 2hL 
 и перфектно адаптирани за провеждане на  
 сравнения.

	Постоянен екип, който гарантира правилното  
 извеждане на процесите от брането до  
 бутилирането.

	Аналитична подкрепа от лабораторията SARCO.

WEC: Пълна гама тестове
Качествени тестове, проведени при трудни 
условия.

	Разработените от LAFFORT® продукти се изпитват, за да 
 се докаже тяхната ефективност и постоянство на  
 резултатите.

	Експериментите се провеждат, за да се предложат 
 отговори, да се потвърдят предположения или да се  
 разберат нуждите на пазара (каквато в последно време  

 е тенденцията за намаляване на SO2, ко-инокулации и т.н.).

WEC: Изпитване на качеството 
Над 150 сравнения всяка година.

	Тестване на реколтата за хомогенност.

	Потвърждаване на повторяемостта на 
 резултатите.

	Определяне на правилните елементи за  
 сравнения.

През 2016 LAFFORT® гледа « на живота 
в розово » и представя селекция от 
продукти с фокус върху розетата.
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