ACTIFERM MVR
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΥΜΩΝ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Actiferm MVR χρησιµοποιείται στη µέση της αλκοολικής ζύµωσης για τη διατήρηση της
ζωτικότητας των ζυµών έως το τέλος της ζύµωσης. Για τη βελτιστοποίηση της δράσης του,
προτείνεται η χρήση του ως εξής:
ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ:
Σε κάθε περίπτωση, ελεγχόµενη παροχή οξυγόνου (10mg/L) µεταξύ πρώτου τρίτου και µέσου
της ζύµωσης (βελτιστοποίηση της αντοχής του τοιχώµατος του ζυµοµύκητα στην αλκοόλη).
Στην περίπτωση έντονης έλλειψης σε αφοµοιώσιµο άζωτο (<200mg/L) προσθήκη 100g/tn
άλατα αµµωνίου κατά προτίµηση µε θειαµίνη (Vitiamine ή Vitiamine 2) στην αρχή της ζύµωσης
για την απόκτηση ικανοποιητικού αριθµού ζυµών.
Στην περίπτωση µεγάλου πληθυσµού ιθαγενών ζυµών, προσθήκη απαραιτήτως 5g/tn
θειαµίνης (µόνη της εάν η συγκέντρωση σε άζωτο είναι ικανοποιητική - > 200mg/L) στην αρχή της
ζύµωσης για την απόκτηση ικανοποιητικού πληθυσµού ζυµών. Στην περίπτωση έλλειψης σε
θειαµίνη που σχετίζεται µε κατανάλωση της από τις ιθαγενείς ζύµες (Kloeckera), ο
πολλαπλασιασµός των επιλεγµένων ζυµών θα είναι περιορισµένος.
ΛΕΥΚΟΙ-ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ:
Συνδυασµός µε άλλα βοηθητικά ανάλογα µε τη θολερότητα και τη συγκέντρωση σε
αφοµοιώσιµο άζωτο σύµφωνα µε το Σχήµα 1.
Η δυσκολία στη ζύµωση ή το σταµάτηµα της αλκοολικής ζύµωσης στα ερυθρά κρασιά
οφείλεται κυρίως στη διάλυση των κυτταρικών τοιχωµάτων από την σχηµατιζόµενη αλκοόλη,
κυρίως σε υψηλές θερµοκρασίες. Φυσιολογική συνέπεια αυτής της διάλυσης είναι η καταστροφή
των πρωτεϊνών µεταφοράς των σακχάρων γεγονός το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί προοδευτικά
το θάνατο των ζυµών και στη συνέχεια το σταµάτηµα της αλκοολικής ζύµωσης.
Το Actiferm MVR προστιθέµενο στη µέση της αλκοολικής ζύµωσης παρέχει άζωτο το οποίο
θα χρησιµοποιηθεί από τις ζύµες για την επανασύνθεση των πρωτεϊνών µεταφοράς των σακχάρων,
διατηρώντας έτσι την δραστηριότητά τους έως το τέλος της ζύµωσης. Το άζωτο αυτό παρέχεται
υπό τη µορφή του αµµωνιακού αζώτου αλλά και ένα µέρος υπό αµινική µορφή (µε την παροχή των
ανενεργών ζυµών).
Το Actiferm MVR παρέχει επίσης (µε τις ανενεργές ζύµες που περιέχει), λιπίδια, που θα
ενισχύσουν την µεµβράνη των ζυµών και θα βελτιώσουν την αντοχή στις υψηλές συγκεντρώσεις
αλκοόλης.
Το Actiferm MVR παρέχει επίσης κυτταρικά τοιχώµατα ανενεργών ζυµοµυκήτων που
προσροφούν τα λιπαρά οξέα µε 8 και 10 άτοµα άνθρακα µειώνοντας έτσι την τοξική τους δράση
(παρεµποδιστές των ζυµών).

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 200g/tn µε 400g/tn ανάλογα µε τις συνθήκες της ζύµωσης
• Μέγιστη επιτρεπτή δοσολογία : 2Κg/tn (εάν δεν έχει γίνει άλλη προσθήκη αζώτου)
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύεται σε δεκαπλάσια ποσότητα γλεύκους σε πλήρη ζύµωση και προστίθεται κατά τη διάρκεια
της ζύµωσης (περίπου στα µέσα), πολύ-πολύ σιγά για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αφρισµός.
Οµογενοποίηση της δεξαµενής στη συνέχεια είναι επιθυµητή όταν βέβαια αυτό είναι εφικτό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1Kg και 5Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό
και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία ανοιχτή, θα
πρέπει να χρησιµοποιείται άµεσα.

• 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.

Σχήµα 1: Επιλογή του κατάλληλου βοηθητικού ζύµωσης σε λευκά ή ροζέ κρασιά σε σχέση µε τη
θολερότητα και τη συγκέντρωση σε αφοµοιώσιµο άζωτο.
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