
Lacticide 
LYSOZYME - LIZOZIMĂ extrasă din albuş de ou 
Lacticide este o endo-glucanază specifică din bacterii Gram+ (leuconostoc, 
lactobacili şi pediococci). Utilizarea sa permite inhibarea activităţii bacteriilor 
lactice. 

INTERES OENOLOGIC
> Lacticide permite un contrl selectiv a bacteriilor lactice pentru o gestiune mai bună a SO2. 
> Lacticide inhibă specific bacteriile lactice. Contrar SO2, el nu are nicio acţiune asupra drojdiilor, nici 
asupra altor bacterii (acetice) şi nu are efect antioxidant.  
> Datorită caracteristicilor sale, Lacticide poate fi utilizat pentru a atinge diverse obiective:

• Opreşte fermentaţia malolactică  (FML).
• Permterea de fermentaţii malolactice parţiale.
• Întârzierea FML în situaţii de risc (macraţie carbonică, must cu Ph ridicat, maceraţie lungă ...)
• Inhibarea bacteriilor lactice în cazul FA lente sau oprite.
• Administrarea mai bună a aportului de SO2 utilizat în timpul creşterii şi conservării vinurilor.

DOZA DE UTILIZARE
25-50 g/hL (pe musturi limpezite sau în timpul FA) 
50 g/hL (în timpul FML) 
10-30 g/hL (în timpul însămânţării drojdiilor) 

> Prevenirea FML      
> FML parţială      
> Întârzierea FML      
> FA lentă sau oprită  
> Conservarea vinurilor
> Reglementare 

20-30 g/hL (în must la primele simptome)
15-25 g/hL (pe vinuri finalizate, asociat cu SO2) 
50 g/hL (maxim autorizat) 

 N.B.: Adaptaţi doza în funcţie de populaţia bacteriană, de pH... 

MOD DE UTILIZARE
> Diluaţi Lacticide cu de 10 ori greutatea sa de apă recef şi incorporaţi în must sau în vin asigurând 

o repartiţie omogenă. Pentru o mai bună eficacitate a produsului, menţineti produsul în suspensie.
> Atenţie! Utilizarea Lacticide este incompatibilă cu prezenţa Bentonitei (transvazaţi dacă e necesar). 
>Traitaţi cu minim 15 zile înainte de îmbuteliere pentru obţinerea efectul stabilizator dorit. Faceţi un 
test de proteine înainte de îmbuteliere. 

AMBALARE
> Pungă de 1 Kg. 

DEPOZITARE 
> În ambalajul său original închis ermetic. 
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