PENTRU UZ ENOLOGIC
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eno 1® este o tulpină de Oenococcus oeni selecţionată pentru rezistenţa sa la condiţii dificile.
Utilizabilă la însămânţarea directă cu o scurtă etapă de rehidratare, ea este în mod special
bine adaptată la co-inoculare.

ue

Avantajele co-inoculării cu Oeno1®:
- Câştig de timp:
pornirea şi desfăşurarea rapidă a FML.
- Câştig economic:
reducerea costurilor cu încălzirea şi cu mâna de lucru.

- Prevenirea alteraţiilor:
Reducerea conţinutului în acidate volatilă,
Absenţa producţiei de amine biogene,
Previne dzvoltarea de Brettanomyces şi a
altor microorganisme nedorite.

Datorită robusteţii sale, Oeno 1® poate fi utilizată şi în inocularea secvenţială, după finalizarea FA.

REZULTATELE TESTELOR

Caracteristici:
Testele efectuate de Favier M. (2012) a permis caracterizarea mai multor tulpini comerciale şi de laborator funcţie de criterii de interes
tehnologic: Oeno 1® s-a clasat printre tulpinile cele mai performante pentru fiecare criteriu analizat.

Producţie
Urmărire
Supravieţuire
FML activă
FML totală

Légende :
Caracterizarea tulpinilor de bacterii funcţie de: 1.Producţie / 2.Supravieţuire / 3.Timpul fazei de latenţă / 4. Timpul FML activă / 5.Timpul FML totală.
Scară de la alb (cea mai favorabilă) la violet (cel mai nefavorabilă).

Condiţii optime pentru activitate malolactică

pH*

SO2 TOTAL *

≥ 3,3

< 50 mg/L

TEMPERATURĂ*

TOLERANŢA LA
ACOOL* (% vol.)

17 - 24°C

< 15

*aceşti factori sunt interdependenţ

Cercetările lui Favier M. (2012) au
permis demonstrarea performanţelor
lui Oeno 1® care s-a clasat printre
tulpinile cele mai performante pentru
fiecare criteriu măsurat

N

Doza de lucru: 1g/hL
Preparare şi conservare:
Urmaţi indicaţiile din fişa tehnică, ambalaj şi fişa de bune
practici la însămânţarea bacteriilor lactice.

AMBALARE
Doză pentru 2,5hL (unitate de vânzare: 5 x 1 doză pentru 5hL);
25hL; 100hL şi 250hL.

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro
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