OENOTARTRIL
L (+) Τρυγικό οξύ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χηµικός τύπος : C4H6O6
Μοριακό βάρος : 150,l
Καθαρότητα µεγαλύτερη από 99 %
Μορφή κρυσταλλική και άχρωµη
Γεύση : όξινη
Οσµή : ανύπαρκτη
Η άµπελος είναι το µοναδικό φυτό ικανό να παράγει τρυγικό οξύ και το συλλέγει στις
σταφυλές. Απαντά σε ελεύθερη κατάσταση αλλά και µε τη µορφή αλάτων κυρίως µε τα κατιόντα
ασβεστίου και καλίου για να σχηµατίσει τρυγικό κάλιο και τρυγικό ασβέστιο. Τα δυσδιάλυτα αυτά
άλατα είναι υπεύθυνα για τα προβλήµατα τρυγικής σταθερότητας που εµφανίζουν πολλοί οίνοι στη
φιάλη µετά την εµφιάλωση.
Στους οίνους το τρυγικό οξύ συνεισφέρει στη διαµόρφωση της όξινης γεύσης αλλά και
πολλές φορές στην υπερβολική οξύτητα που παρουσιάζουν ορισµένοι οίνοι. Στις συνήθεις
συγκεντρώσεις το τρυγικό οξύ χαρίζει στον οίνο ζωντάνια και φρεσκάδα. Όταν βρίσκεται σε
µικρότερη συγκέντρωση ο οίνος γευστικά εµφανίζεται πλαδαρός και άνοστος. Το τρυγικό οξύ
συµβάλλει στη διατήρηση του pH σε χαµηλά επίπεδα και έτσι προσφέρει προστασία απέναντι σε
ένα µεγάλο αριθµό ανεπιθύµητων µικροοργανισµών που µπορούν να προσβάλλουν τον οίνο και να
αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του. Μεταξύ αυτών είναι και τα βακτήρια που αποικοδοµούν το
τρυγικό οξύ και που εµφανίζονται σε οίνους µε µικρή οξύτητα.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η χρήση του τρυγικού οξέος ρυθµίζεται νοµοθετικά ανάλογα µε την αµπελουργική περιοχή.
Πριν από κάθε προσθήκη είναι προτιµότερο να συµβουλευτείτε τη νοµοθεσία που ρυθµίζει την
αντίστοιχη περιοχή αλλά και τον κανονισµό Ε.Κ.479/2008.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα τρυγικού οξέος σε µικρή ποσότητα οίνου. Αναµίξτε το
διάλυµα µε τη συνολική ποσότητα οίνου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 1Kg, 5Kg και 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό,
στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.

• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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