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Предназначение: Контактен серен фунгицид за 
борба срещу оидиум по лозата и др. култури. 

контактен серен фунгицид 
за производство на биологична 

продукция
 

ТИОПАСТ SC60

• Има отлична прилепимост към листата и не 
се измива от дъжда
• Не предизвиква резистентност у растенията
• Формулацията позволява използване на по-концен- 
трирани разтвори
• Ниски  разходи за третиране на декар
• Размерът на частиците на сярата гарантира 
пълната й сублимация до момента на прибирането 
на реколтата
• Има благоприятно действие срущу някои гъбни 
заболявания по зеленчуците и цветята
• Има благоприятно действие срещу струпяс- 
ването по ябълката и крушата и къдравост по 
прасковата
• Потиска и не позволява намножаването на лозовия 
и червения овощен акар и крастата в лозата
• Не влияе върху ферментацията
• Напълно безопасен за работещите с него

Предимства на препарата

Използва се за пръскане в концентрация 
0,25 %. Първото пръскане започва при 
дължина на леторастите 10-15 см.
Приготвяне на работния разтвор: 
Преди употреба опаковката се разклаща 
добре. Отмерва се необходимото коли- 
чество и се разбърква с малко вода на рядка 
кашица. Изсипва се в нужното количество 
вода при непрекъснато разбъркване.
Разход на работен разтвор: 100 л/дка 
при концентрация 0,25%. При работа с 
по-концентрирани разтвори - 250 мл пре- 
парат на декар.
Смесимост: Може да се смесва с почти 
всички фунгициди, акарициди, инсектициди 
и листни торове, но тъй като комби- 
нациите са много се препоръчва предвари- 
телна проверка за съвместимостта и 
поносимостта от растенията.

Категория на употреба - ІІІ
Карантинен срок - 14 дни

Остра токсичност ЛД50 орална за плъх = 5000 мг/кг
При поглъщане да се потърси лекарска помощ.

Срок на годност - 2 години

Опаковки: бутилки 250 мл и кофи 10 л
Съхранение: в сухи и проветриви 
помещения
Производител: М-инженеринг

Прилагането и резултатите от използването на 
сяра като фунгицид при борбата срещу оидиум при 
лозата има дълга история и ефектите са известни. 
Известно е също така активното действие на 
сярата върху някои групи акари.
Тъй като препаратът има контактно действие, 
първото пръскане се прави преди появата на 
заболяването, когато влажностно-температурните 
данни достигнат оптималните за развитието на 
болестта стойности. Обикновено тогава дължи- 
ната на леторастите е 5-6 см. Третиранията на 
растенията се извършват през 7-10 дни. 
Тъй като при високи температури над 30-330С сярата 
предизвиква фитотоксичност не се препоръчва 
използването при такива температури. 

Активно вещество: Сяра 60% или 600 гр/кг

Начин на приложение
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Предназначение: Контактен меден фунгицид за 
борба срещу мана по лозата и др. култури. При 
контакт с напръсканата повърхност спорите и 
бактериите поемат мед, която блокира развитието и 
деленето на клетките. 

Използва се в концентрации:
- за зимно пръскане на овощните култури - 2%
- за пролетно пръскане на овощните култури - 1% до 2%
- за пръскане през вегетационния период - 1%
- за обеззаразяване на празни оранжерии, складове 
  и др. - 1%

контактен меден фунгицид 
за производство на биологична 

продукция
 

КОНЦЕНТРАТ ЗА  БОРДОЛЕЗОВ  РАЗТВОР SC11

• Точно и балансирано дозирано количество 
син камък  и вар.
• Контролирана алкалност на препарата.
• Допълнително фино смлян и не запушва 
разпръсквачите.
• Съдържа  добавка, повишаваща устойчи- 
востта на измиване и ефикасността на 
препарата.
• Осигурява възможност за многократно 
прилагане и опазване на растенията през 
целия вегетационен период при 
производството на екологична продукция.

Убива бактериите, зооспорите и покълващите спори 
на гъбите. За да се предпазят растенията, препаратът 
трябва да се приложи преди нападението като 
предпазно действащо средство. Подхранващото 
действие се състои в стимулиране на усвояването на 
фосфора и азота.

Начин на приготвяне на работния 
разтвор:
1. За приготвяне на 0,5% бордолезов 
разтвор - 1л от концентрата се 
разбърква в 200 л вода
2. За приготвяне на 1% бордолезов 
разтвор - 1л от концентрата се 
разбърква в 100 л вода
3. За приготвяне на 2% бордолезов 
разтвор - 1л от концентрата се 
разбърква в 50 л вода
Концентратът се разбърква с част от 
водата на рядка каша и се прибавя 
към останалото количество вода при 
непрекъснато разбъркване.

Категория на употреба - ІІІ
Карантинен срок - 14 дни

Остра точсичност ЛД50 орална за плъх=2000 мг/кг 
При поглъщане да се потърси лекарска помощ.

Срок на годност - 1 година

Приготвен от син камък, гасена вар, вода и ПАВ. 

Активно вещество: 
Cu

4
(OH)

6
SO

4
.3CaSO

4
.nH

2
O, където n=1-6

Съдържание на чисто активно вещество: 
247,6 гр/кг или 24,76% или като чиста мед Cu+2 5,5±1%

Опаковки: кофи по 0,5 л; 1 л; 15 л

Съхранение: при температура 
по-висока от 0оС

Производител: М-инженеринг

Предимства на препарата
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Когато дървения съд се изпразни, той трябва да се измие веднага с много вода и да се проветри, 
за да се предотврати развитието на плесени. Ако дървеният съд трябва да остане дълго време 
празен, той трябва да се опуши със серен диоксид - със серни ленти.

Преди да се употребява отново, съдът трябва да се измие и да се опуши,  което е равносилно 
на леко сулфитиране на мъстта. Опушването е особено наложително ако гроздето е загнило 
- то спомага за предотвратяването на пресичането и окисляването на виното.

Важно условие е опушването да стане при мокри стени на съда и при ниска температура - 
увеличава се разтворимостта на серния диоксид.

За целта се закачва серната лента на тел, 
запалва се и се закрепва в средата на съда. 
Отворът на съда се затваря и уплътнява с 
найлоново фолио или др. Необходимото 
количеството серни ленти за фумигация 
зависи от обема на съда – една серна лента е 
достатъчна за обем 100-120 л.

Съдържание: сяра, хартиен носител, 
прилепител, пълнител.

Употреба Дозиране

Опаковки:  пакети с 3 бр. ленти с ширина 
4 см, пакети с 5 бр. ленти с ширина 4 см, 
единични серни ленти с ширина 4 см и 2,4 см
Съхранение: в затворена опаковка на сухо 
и тъмно място.
Производител: М-инженеринг

СЕРНИ ЛЕНТИ ЗА ОПУШВАНЕ
на дървени съдове,  помещения и инвентар

Предимствата на нашите серни ленти са:

- Съдържанието на сярата и дебелината на 
покритието са постоянни, което гарантира 
отделянето на определено и гарантирано количество 
серен диоксид.
- Изгарянето на серните ленти е равномерно и не 
капят, като по този начин не влошават вкуса на 
вината. 
 - Лесни за употреба.

Утвърдени от Министерство на здраве- 
опазването № 1749/2000 г.

Произвеждат се в две ширини на лентите 
4 см и 2,4 см за бурета с тесни отвори. 

Произведени по патент и 
технология на М-инженеринг
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Приложение при вината: Дъбовият чипс 
се добавя в доза от 0,5 до 5 гр/л между 
алкохолната (бурната) и малолактичната 
(тихата) ферментация директно в съда или 
предварително поставен в памучна торбичка, 
която лесно може да се извади при желание.
Приложение при ракии: Дъбовият чипс се 
добавя след сваряването в съда за съхранение 
директно или в памучна торбичка в доза от 1 
до 1,5 гр/л. Да не се използва при ракии с 
високо съдържание на пектин, защото е 
възможно да потъмнеят.

Употреба

• произведен от подбран дъбов материал
• единствено термично обработен
• предлага се в две разновидности: 
- средно печен, дребни стърготини, производство М-инженернг  
- двойно печен, по-едри парчета, произведство Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

Дъбов чипс

Благодарение точното и контролирано производство, дъбовият чипс за енологични цели осигурява 
условия за подчертаване на равновесието и хармонията на вината. 
При отлежаването при вина:
• Придава мекота, обем и закръгленост на вкуса
• Хармонизира аромата с палитра от плодове, ванилия, подправки, сухи плодове, кафе, тонове 
на препечено
• Стабилизира цвета и го прави по-наситен
• Увеличава захарността и кръглотата с наличните полизахариди в дървесината

При отлежаването при ракии:
• Подобрява вкусовите качества
• Премахва парливия вкус 
• Придава на ракията кехлибаренозлатист цвят

Опаковки:
• производство М-инженеринг - 
в хартиени пликове по 100 гр.
• производство Martin Vialatte Œnologie, Франция 
- в хартиени пликове по 50 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

за съзряване и стареене 
на вина и ракии
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• Предотвратява пресичането и окисляването
• Предпазва от бактерийно разваляне
• Увеличава общата киселинност
• Подобрява вкусовите качества

При сулфитиране на каши: 
Необходимото количество калиев метабисулфит се поръсва върху кашата; в случай на смилане, 
непрекъснато се добавя по малко от продукта, като накрая се размесва добре кашата.

При сулфитиране на мъсти и вино:
Калиевият метабисулфит трябва да се добави възможно най-рано и преди началото на 
ферментацията! Необходимото количество се разтваря във вода или в малко гроздов сок, след което 
се добавя в мъстта или виното и се разбърква добре. Да не се разтваря в топла вода!

При консервиране на плодове и зеленчуци:
Необходимото количество калиев метабисулфит
се добавя към марината или към захарния сироп 

Употреба

При каши: 5-15 гр/100 кг каша
При мъсти и вино:
При студено време и здраво грозде - 7,5 гр/100 л 
При топло време и здраво грозде - 7,5-15 гр/ 100 л 
При загнило грозде - 15-30/100 л 
При бистрене, претакане, бутилиране и др. 
манипулации - 10 гр/100 л 
При консервиране на плодове и зеленчуци: 
2-3 гр/ 5 л 

Дозиране

за сулфитиране на вино, мъсти, 
плодови каши и стерилизация 
  
 

Калиев метабисулфит 
( К2S2O5 98,8% ) годен за хранителни цели Е224

Разфасовки: LDPE 3-слойни опаковки 30 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо 
и тъмно място, без странични миризми.  
      
Производител:        BASF, Германия 

Използването на серен диоксид осигурява получаване на вина с по-висок алкохолен градус, 
по-интензивен и стабилен цвят, повече екстракт и по-хармоничен вкус. Алкохолната ферментация 
протича нормално и вината са по-устойчиви на болести. Особено наложително е използването на 
серен диоксид в години, когато една част от гроздето е загнило. Внесеният в мъстта серен 
диоксид се превръща в серниста киселина, която влиза във взаимодействие със захарите, 
багрилните вещества и др. съставки. Свързването му с багрилната материя води до избледняване 
цвета на мъстта. Това не бива да смущава, тъй като по време на алкохолната ферментация една 
част от серния диоксид излита и цветът се възстановява. Освен това серният диоксид спомага за 
извличане на повече багрилна материя от кожицата, в резултат на което вината имат 
по-интензивен цвят. Винаги в мъстта и виното остава малка част серен диоксид в свободно 
състояние, която играе ролята на антисептик.
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Сулфосол осигурява на дрождите част от азотния елемент, необходим за тяхното 
развитие и за размножаването им. Сравнителните опити на ферментация, извършени с и 
без амонячен азот, показват, че броят на активните дрожди се увеличава с 30 до 40% в 
присъствието на амониеви йони и, че периодът на размножаването се удължава с два дни. 
Сулфосол внася амонячен азот преди започването на ферментацията, когато средата съдържа 
разтворен кислород, който улеснява асимилацията на амониеви йони NH

4
+.

Сулфосол осигурява необходимия серен диоксид за винификацията:
 • защита срещу ензимното окисление (тирозиназа, лаказа)
 • инхибира бактериите и апикулатните дрожди
 • разтваряне на фенолните съединения при получаване на червено вино

Сулфосол дава толкова NH
4
+, колкото и диамониевият фосфат:

• 1 гр SO
2
 като Сулфосол внася 280 мг NH

4
+ или 220 мг азот. 

• 1 гр диамониев фосфат внася 270 мг NH
4
+ или 210 мг азот.

Сулфосол трябва да бъде прибавен възможно 
най-рано и преди началото на фермента- 
цията.
50 мл Сулфосол 400 съдържа 20 гр серен 
диоксид и 5,6 гр амонячен азот или 4,4 гр 
азот.   

Употреба

Максимално разрешената доза за сулфитиране 
е 12,8 гр серен диоксид на 100 л мъст или 32 мл 
Сулфосол 400 на 100 л мъст.

Дозиране

Разфасовки: РЕТ флакони 50 мл. 

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

за сулфитиране на мъсти и 
активиране на ферментацията
 

Сулфосол 400
разтвор на амониев бисулфит (NH4HSO3)

Сулфосол внася едновременно в мъстта серен диоксид и 
амонячен азот, необходим за доброто протичане на ферментацията.
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• Изключително често използвани за структурни червени и бели вина, дрождите Витилевюр ВС 
участват в добрата екстракция на цвета и танините.

• Ароматни характеристики: двата щама осигуряват подчертаването на ароматите на 
сортовете, в съответствие с типичността на вината.
 

Необходимото количество Винени дрожди 
Витилевюр ВС се разтваря в 10 пъти 
по-голямо количество хладка вода в 
по-дълбок съд, тъй като сместта ще 
увеличи обема си. Добавя се 10 гр захар и се 
разбърква добре. След 15-20 мин сместта се 
добавя към мъстта. За подхранване на 
дрождите може да се добави и активатор 
на ферментацията Фосфат Композе – 
10-20 гр/100 л. Мъстта се разбърква няколко 
пъти дневно до започване на нормална 
ферментация. 

Употреба
Препоръчителна доза: 10-30 гр/100 л 

Дозиране

Разфасовки: LDPE опаковки 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

съчетание на селекционирани 
дрожди щам М1157 и С1108

 

Винени дрожди
Vitilevure BC

Вид: Saccharomyces.cerevisiae var. bayanus за щам Вителевюр В и var. cerevisiae за щам Вителевюр С.
Характер killer: Двата щама са чувствителни спрямо фактора killer; въпреки всичко, щам bayanus е 
малко предпочитан в енологични условия.
Алкохолна поносимост: над  15% vol. (Вителевюр ВС ферментира добре мъсти от Cotes du Rhone 
– най-богатите на захар).
Ферментационна кинетика: Щам S.c. var. cerevisiae има кратък латентен период и осигурява 
започването на ферментацията. Щам S.c. var. bayanus има по-дълъг латентен период и 
осигурява завършването на ферментацията. 
Използването на тази смесена култура гарантира бърза, нормална и пълна 
ферментация.

Микробиологични характеристики
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• Кварц са енологични дрожди с висок потенциал, които осигуряват безопасност на алкохолната 
ферментация в трудни условия (висок алкохолен градус, ниско рН, ниска температура).
• Кварц са особено добре адаптирани за осъществяване на вторична ферментация във вино 
материали от Шампан, където всъщност са изолирани. Те осигуряват равномерна и пълна 
вторична ферментация и придават на вината елегантен ароматичен профил и голям финес.
• Ферментационните способности на Кварц представляват интерес при подновяване на 
алкохолната ферментация, благодарение на устойчивостта им на високи концентрации на алкохол, 
на способността им да подновяват спряла ферментация, дори при високо съдържание на фруктоза. 

Необходимото количество Винени дрожди 
Витилевюр Кварц се разтваря в 10 пъти 
по-голямо количество хладка вода в 
по-дълбок съд, тъй като сместта ще 
увеличи обема си. Добавя се 10 гр захар и се 
разбърква добре. След 15-20 мин сместта се 
добавя към мъстта. За подхранване на 
дрождите може да се добави и активатор на 
ферментацията Фосфат Композе – 10-20 
гр/100 л. Мъстта се разбърква няколко пъти 
дневно до започване на нормална 
ферментация. 

Употреба
Препоръчителна доза: 10-30 гр/100 л 

Дозиране

Разфасовки: LDPE опаковки 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

Получаване на шумящи вина.
Подновяване на алкохолната 
ферментация.
Безопасност на ферментацията и 
органолептично качество на вината.

 

Винени дрожди
Vitilevure Quartz

Вид: Saccharomyces cerevisiaie galactose – (ex. bayanus)
Алкохолобразуваща способност:17 об.%
Ферментационна кинетика: бързо започване и равномерна кинетика на алкохолната ферментация
Температурен интервал: Ферментация при 10 до 32оС
При алкохолна ферментация: устойчив на ниско рН ( до 2,8 - 2,9) и на високи дози серен диоксид
При вторична ферментация рН да не е по-ниско от 2,9

Микробиологични характеристики
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Фосфат Композе е активатор на фермента- 
цията, който позволява ефикасно попълване на 
липсата на различни хранителни елементи и 
така избягва замирането на ферментацията и 
трудностите за довеждане й до края.

Непредвидени климатични или санитарни особености (гниене), които понася гроздето, могат да 
доведат до значително намаляване на съдържанието на подхранващи елементи, естествено 
присъстващи в гроздето.
Доброто развитие на дрождите гарантира бърза ферментация, пълна и ефикасна, зависеща от 
тяхното подхранване.
Диамониевият фосфат внася в мъстите и вината амонячен азот (най-лесно усвоимата за 
дрождите форма на азот по време на размножаването им).
Тиаминът (Витамин В1) е необходим за нарастването и размножаването на дрождите.

Фосфат Композе се използва добре също при:
 • мъсти, по време на алкохолна ферментация
 • заготовката на чисти култури, предназначени за ферментация
 • спомага за поддържане на по-жизнена и изобилна популация на дрождите по време на   
 ферментацията

Характеристика

Необходимото количество Фосфат Композе се 
разтваря в 10 пъти повече мъст или вино, добавя 
се към останалото количество и се разбърква 
добре ако е възможно. Добавя се 3-4 часа след 
сулфитиране. За подновяване на ферментацията 
Фосфат Композе се добавя в маята за 
реферментация.

Употреба

активатор на ферментацията
  

Разфасовки: LDPE 3-слойни опаковки 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.  
      
Производител: Station Œnotechnique de 
Champagne, Франция
     

Фосфат Композе
диамониев фосфат / тиамин

По време на алкохолната ферментация: 10 гр/100 л 
За започване на алкохолната ферментация: 10-12 гр/100 л 

Дозиране
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Подходящо приложен към продуктите за бистрене, Витанил VR допринася за кръглотата и 
елегантността на вината. Предпазва багрилната материя. 
Цветът на червените вина се дължи основно на антоцианите. Това са червени пигменти с много 
нестабилна полифенолна структура. Антоцианите са много податливи на окисление. Окислявайки се, 
те имат цвят, който преминава от червен към жълто-оранжев. Вината са всъщност “ керемидени “ и 
слабо оценени от консуматорите. От друга страна, антоцианите имат тенденция да се разтварят 
във времето, образувайки утайка в бутилката. 
За да се избегнат тези недостатъци, Витанил VR играе важна роля:
• има важна антиоксидантна способност, защитава антоцианите от вредата от кислорода
• има свойството да се свързва с антоцианите и да образуват стабилни комплекси
• реактивоспособен спрямо протеините и участва много ефикасно в бистренето и 
стабилизирането на вината. 
Витанил VR e съставен основно от кондензирани танини (близки по структура с танините на 
гроздето). Този танин е малко тръпчив, но е много активен спрямо протеините и антоцианите.
При винификацията, Витанил VR действа в синергия с танините на вината, позволявайки оптимална 
стабилност на багрилната материя.
След малолактичната ферментация, Витанил VR позволява перфектно избистряне и 
стабилност на виното, той допълва така действието на внесения серен диоксид в този етап на 
получаване на виното. 

Разтворете необходимото количество 
Витанил VR в 10 пъти повече мъст или вино. 
За да улесните разтварянето, използвайте 
хладка вода. Прибавете в съда и разбъркайте 
добре.

Употреба за грозде: 15 - 25 гр/100 кг грозде 
за мъст: 10 - 20 гр/100 л при самоток 
за вино: 5 - 10 гр/100 л вино 
 

Дозиране

Опаковки: РЕТ флакони 25 гр. 
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.
Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

за пречистване и стабилизиране 
на цвета на червени вина   
 

Енологичните танини се използват, за да подсилят 
естественото действие на танините на виното, 
чиито основни характеристики са да:

• позволяват бистренето на бели вина и някои червени вина
• подсилват структурата на виното и участват при стареенето му
• фиксират багрилната материя при производство на червено вино
• увеличават антиоксидантното и разрушаващо бактериите действие на въглеродния 
диоксид

Танин - Витанил VR
кондензиран танин
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Витанил B е извлечен от шушулките на тара (местен фасул от Латинска Америка). Това е галов 
танин, извлечен с алкохол, изцяло приспособен за бистрене на бели вина. 
В мъстта участва в утаяването и избистрянето, реагирайки с излишните протеини. Впрочем, 
той елиминира естествените оксидази на гроздето (тирозиназа и лаказа, отделяни от Botry-
tis).  

Витанил B защитава мъстта от окисление по два начина:
• анти-оксидазно действие: оксидазите, които са протеини, реагират с Витанил В чрез 
класическата реакция танин – протеин
• анти-оксидантно действие е типично за танините чрез фиксиране на кислорода от въздуха.
Витанил В ограничава развитието на редуктивни вкусове по време на ферментацията и в 
периода на стареене на белите вина в бутилки.
Белите вина не съдържат достатъчно танини, за да реагират ефикасно с белтъчните бистрители 
(желатин, рибен клей), затова е необходимо допълнително добавяне на танин във виното по време на 
избистрянето им.

Разтворете необходимото количество 
Витанил В в 10 пъти повече мъст или вино. 
За да улесните разтварянето, използвайте 
хладка вода. Прибавете в съда и разбъркайте 
добре.
Витанил В винаги трябва да се прибавя  
предишния ден преди протеиново 
избистряне. 

Употреба
за мъст: 10 до 20 гр/100 л при самоток 
за вино: 2 до 10 гр/100 л вино 

Дозиране

Опаковки: РЕТ флакони 20 гр. 

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

за бистрене на бели вина   
 

Танин - Витанил B
танин от тара

Енологичните танини се използват, за да подсилят 
естественото действие на танините на виното, 
чиито основни характеристики са да:

• позволяват бистренето на бели вина и някои червени вина
• подсилват структурата на виното и да участват при стареенето му
• фиксират багрилната материя при производство на червено вино
• увеличават антиоксидантното и разрушаващо бактериите действие на въглеродния диоксид
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Бентонитът е естествена колоидна глина. В сравнение с другите видове глина, 
бентонитът има свойството да набъбва при контакт с вода, образувайки плътни суспензии. 
Като минерал, бентонитът е хидратиран алуминиев силикат от групата на Монтнорилонитите. 
Той съдържа обменни йони (основно калций, натрий, магнезий и калий). Във виното йоните силиций 
и алуминий не са обменни.
Повърхността на гела от бентонит е с отрицателен заряд. Това обяснява реактивността на 
бентонита спрямо протеините на виното.

Бентонитът трябва да се постави във вода, за да набъбне. Достатъчна е студена чешмяна вода. 
Топлата вода до 50-60°С позволява единствено да се ускори набъбването.
Най-бързият и лесен начин за употреба е бентонитът да се посипе бавно върху повърхността на 
водата и да се разбърка енергично. Трябва да се омокри цялото количество, като не се оставят 
неразтворени частици. Изчаква се около 2 часа и се разбърква отново. Тогава бентонитът е 
готов за употреба. За максимална ефикасност може да бъде оставен за около 12 часа да набъбва.
Да не се превишава съотношението 50 гр бентонит на литър вода. Суспензията от бентонит 
трябва да бъде течна, за да се разнесе добре във виното. Когато е готова достатъчно е да се 
вложи във виното по време на претакане.
Утаяването започва с неговия контакт с виното. За няколко часа действието е изпълнено. Все 
пак трябва да се изчака частиците да седиментират и да се слегнат на дъното на съда с виното. 
Това изисква средно между 3 и 10 дни. Избистреното вино се отточва. Отточването не се 
прекъсва, за да не се наруши целостта на утайката.

Употреба

за бели вина 20-50 гр/100 л вино
за червени вина 20 гр/100 л вино
Дозата може да варира и в по-големи граници - 
до 100гр/100л или повече, в зависимост от 
стабилността на виното и желаната цел.

Дозиране Разфасовки: LDPE 3-слойни опаковки 50 гр. 

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

Бентонит
активиран гранулиран

• Активиран калциев бентонит
• Представен като гранули за лесно използване
• Висока чистота, няма песъчинки, светло бежов цвят
• Много добра адсорбция на протеини
• Нормален обем утайка
• Използваем през всички стадии на винификацията, 
от работата с мъстта до подготовката за бутилиране
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Поликаз е предназначен за специфично третиране на 
явленията на прогресивна мадейризация (вина, имащи 
кафяви нюанси) на белите и розе вина.
 
• Те често са чувствителни към окисление, цветът им се 
развива лошо, свежестта и финесът на вкуса започват да 
изчеват. 

Вина, произхождащи от повредена реколта (мана или брашнеста мана), механично събрана и претърпяла 
груби механични действия и преминала през различни предферментационни фази, са предпоставки за 
тези проблеми. Като превантивно действие Поликаз елиминира окисляемите тръпчиви и 
горчиви полифеноли, които са причина за неприятния вкус и най-вече за свързването на 
свободния серен диоксид.
При оздравително третиране, действието на Поликаз е незабавно. Той освежава цвета и 
придава завършеност на вкуса. Прибавеният серен диоксид става стабилен.
Поликаз не предизвиква свръхбистрене. Може да бъде използван в много високи дози. 
Неразтворимата част PVPP отвежда бързо частиците към дъното. Утайката се уплътнява и е малко 
обемна.

Характеристика

Половин час преди употреба се разтваря 
необходимото количество в 10 пъти по-голямо 
количество студена вода. Никога в мъст или вино! 
Добавя се в мъстта или виното при непрекъснато 
разбъркване. Разтварянето е лесно, но частично 
(PVPP е неразтворим). След добавянето на Поликаз 
се отделя утайка в мъстта. Когато се използва във 
вино, се налага филтруване.

Употреба

за елиминиране на окислени и окисляеми 
полифеноли в мъстите и бели и розе вина
  
 

При мъсти: във фаза преди ферментация
• бели мъсти от механичен гроздобер - 20 - 60 гр/100 л
• мъсти от пресувано бяло грозде - 60 - 120 гр/100 л
• мъсти от края на пресуването на цялото грозде - 
60 - 120 гр/100 л
Във фаза на ферментация:
• 20 - 120 гр/100 л, според произхода на гроздето 
и търсения ефект
При бели и розе вина:
• 20 - 120 гр/100 л и повече, според търсения ефект
Максимално допустима доза: 348 гр/100 л

Дозиране

комплекс на базата на разтворим казеин, 
PVPP и бентонит

Разфасовки: РЕТ флакони 40 гр.
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място.
Производител: Martin Vialatte Œnologie, Франция

• Свободният серен диоксид се свързва бързо, оставяйки виното без защита срещу окисление, дрожди и 
бактерии. Всичко това е много вредно, особено след бутилирането и най-вече ако във виното има 
калиев сорбат (разграждане на сорбата чрез бактериите, с образуване на вкус Geranium - здравец или 
мушкато).

Поликаз
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Съвместното действие на арабската гума и метавинената киселина усилва 
съответната ефикасност на тези два продукта срещу нестабилните колоиди и 
тартаратното утаяване на вината, изложени на студ.
Използването на Прониф дава сигурност и печалба на време, чрез въвеждането в червени 
филтрирани вина на един единствен продукт, съдържащ тези два елемента.
Много често е необходимо леко бистрене (желатин) за груби червени вина, за да бъде подсигурена 
пълната ефикасност на по-нататъшното третиране, точно преди прибавянето на Прониф.
Прониф е подсилен с арабска гума, специално препоръчван за първични вина и всички млади вина, 
притежаващи забележим риск от нестабилност на багрилната материя и предназначени за ранно 
бутилиране.

Характеристика

Необходимото количество Прониф се разтваря в десет 
пъти по-голямо количество вино и се изсипва в съда с 
останалото вино при непрекъснато разбъркване.

Употреба

двойна стабилизация на 
червените вина
 

10-25 гр/100 л вино
Максимално разрешена доза: 33 гр/100 л

Дозиране

Прониф
селекционирана арабска гума 
и метавинена киселина

• Метавинената киселина възпрепятства утаяването  
  на винен камък
• Арабската гума стабилизира багрилната материя

Разфасовки: РЕТ флакони 30 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на 
сухо и тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, Франция
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• Бланко В намалява киселинното съдържание на 
червени, бели и розе вина.
• Действието на Бланко В омекотява вкуса на киселите 
вина, позволявайки органолептичните характеристики да 
бъдат ребалансирани и без да се променят хроматичните 
характеристики.

Необходимото количество Бланко В може 
да бъде добавено директно във виното или 
да се разтвори в малко вода преди това. 
След добавянето му да се разбърка добре 
виното. 

След приключване на неутрализацията и 
спиране на отделянето на мехурчета, 
виното се сулфитира с 10гр/100л Калиев 
метабисулфит за прекъсване на киселата 
ферментация. 

Употреба
Според степента на вкисване. 
Максимална доза 4 гр/л.
Забележка: 1,1гр/л Бланко В намалява 
киселинността на виното с 1 гр/л.

Дозиране

Разфасовки: LDPE 3-слойни опаковки 100 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: VASON, Италия

комплексно намаляване на 
киселинното съдържание на вината
 

Бланко В
калиев бикарбонат (Е501) 95% / 
неутрален калиев тартарат (Е336) 5%

С4Н6О6 99%
Винена киселина

Запазва вкусовото усещане за живост и свежест във виното. При 
недостатъчно количество от нея, виното изглежда без характерни качества.
Контролира въвеждането на голям брой нежелателни 
микроорганизми, включително бактерии на вкисването. Тези бактерии 
разрушават винената киселина, оставяйки по-малко киселини във виното. 
Винената киселина възпрепятства утаяването на тартарати.

Дозиране: Определя се киселинното съдържание и ако то е под нормата 1,5 гр/л се 
добавя необходимото количество винена киселина до достигане на 
желаната норма.

Употреба: Разтваря се необходимото количество в малко вино или вода, добавя 
се към виното и се разбърква добре.

Разфасовки: РЕТ флакони 20 гр.



Калиевият бикарбонат е сол, произведена от калиев хлорид и въглероден диоксид.
Тази основна сол (pH на разтвор от 10% : 8,7) запазва все пак киселинно действие, което играе 
важна роля за действието й.
Откисляването, необходимо през години със силна киселинност, се определя чрез сложни фено- 
мени:
- намаляване на общата киселинност;
- увеличаване на pH;
- превръщане на киселините в соли;
- утаяване на киселините под формата на сол (калиев битартарат).
Киселинността на мъстите и вината е съставена основно от винена и яблъчна киселина (млечната 
киселина замества яблъчната след яблъчно-млечно киселата ферментация).
Калиевият бикарбонат реагира изключително върху винената киселина, образувайки калиев 
битартарат и въглероден диоксид. Това действие се извършва чрез намаляване на общата 
киселинност:
- 0,8 гр/л KHCO

3 
намалява киселинността на мъст или вино от 0,4 гр/л (изразено в H

2
SO

4
).

И още, след обработка със студ, една част от калиевия битартарат ще падне в утайка, което ще 
доведе до ново намаляване на общата киселинност около 0,25 гр/л.
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Характеристика

откисляване на мъсти и вина

консервант Е 501
 

Необходимото количество се разтваря в десет пъти 
по-голямо количество мъст или вино и се разбърква добре. 
Разтварянето на калиев бикарбонат води до образуването 
на изобилна пяна. Да се предвиди достатъчно голям съд за 
разтварянето му. 

Употреба

Според степента на завишаване на киселинността, като 0,8 
гр/л (80 гр/100 л) намаляват киселинността с 0,4 гр/л. 
Максимално разрешената доза е 2 гр/л.

Дозиране

Калиев бикарбонат
КНСО3

Разфасовки: LDPE 3-слойни 
опаковки 100 гр.

Съхранение: в затворена опаковка 
на сухо и тъмно място, без странични
миризми.

Производител: S.P.C.H., Франция
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Актива + са въглени от растителен произход, притежаващи силна обезцветяваща 
способност, свързана с повишена абсорбционна способност. Поради високата си чистота, те 
не водят до промяна на вкусовите качества на вината и ракиите.

Актива + се използват за обезцветяване и пречистване на мъсти, бели вина и ракии. 
При вината фиксират най-вече антоцианите, които съставят червения цвят на вината, но също 
така могат да елиминират окислените фенолни съединения, които са причина за 
покафеняването на белите вина.
Актива + подпомага намаляването на Охратоксин А в бели, червени и розе мъсти и вина, които 
все още ферментират. Охратоксин А е канцерогенен микотоксин, чиято максимална 
концентрация е определена до 2 микрограма на литър. Необходимо е много кратко време за 
премахването му с Актива+ . 10-50 гр/100 л от продукта намаляват с 72%-92% Охратоксин А за 
4 часа.

Разтворете необходимото количество 
активен въглен Актива + във вода, 
въведете в масата вино или ракия и смесете 
добре с едно или две претакания. 
Препоръчително е след третирането с 
въглен при вината да направите бистрене за 
елиминиране на въглена преди филтри- 
рането. Най-ефикасните бистрения са тези 
на базата на желатин,  рибен клей или 
казеин. Казеинът позволява да се подсили 
действието върху окислените полифеноли. 

Употреба

Зависи от желаното обезцветяване. 
Максимално разрешената доза е 100 гр/100 л.

Дозиране

Опаковки: PET флакони 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

Активен въглен
Актива +
растителен произход

за обезцветяване и пречистване на 
мъсти, вина и ракии  
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Карбин Т е подходящ за:

• Отстраняване цвета и подобряване вкуса на вина и ракии. Премахва от мъстта 
или пресовото вино растителните характеристики, получени от претриването на 
гроздето.

• Обработка на мъст, засегната от ботритис, което се придружава с вкус на 
плесен или на пръст. Този лош вкус често се дължи на съединението жеосмин. 
Специфичното активиране на Карбин Т прави размера на порите му отличен, за да уловят 
жеосмина и така да елиминира вкуса на плесен и пръст.

Разтворете необходимото количество 
активен въглен Карбин Т във вода, 
въведете във виното или ракията и 
смесете добре с едно или две претакания. 
Оставете да се утаи на дъното на съда.

Препоръчително е след третирането с 
въглен при вината да се направи бистрене 
за елиминиране на въглена преди 
филтрирането с Поликаз. 

Употреба

Зависи от дефекта за отстраняване. 
Максимално разрешената доза е 100 гр/100 л.

Дозиране

Опаковки:  РЕТ флакони 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Производител: Martin Vialatte Œnologie, 
Франция

Активен въглен
Карбин Т
растителен произход

за отстраняване на нежелания цвят 
и подобряване на вкуса   
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За консервиране на плодове и зеленчуци, меса, сирена, 
сокове, вина и печива. Действа добре в кисела среда. 
Гранулите са сферични, което предпазва от разпрашаване.
Калиевият сорбат извършва ефективна биологична 
стабилизация на вино.

Необходимото количество Калиев сор-
бат се разтваря в малко вода и се добавя. 

Разфасовки: LDPE 3-слойни опаковки 20 гр.

Съхранение: в затворена опаковка на сухо и 
тъмно място, без странични миризми.

Произход: Китай 

затруднява развитието на 
плесени, дрожди и бактерии

Калиев сорбат
консервант Е 202

Зависи от киселинността и водното съ-
държание на консервираните продукти. 
При кисели продукти дозата се намалява. 
Максимално разрешената доза е 2 гр/кг. 

За кои вина да се използва?
Бели сладки вина:
Калиев сорбат е необходим, за да се избегнат реферментациите, без да влоши качеството на 
виното от много завишени дози серен диоксид. 
Бели сухи вина – вина розе:
Калиев сорбат се препоръчва всеки път,  когато тези вина реферментират дори и с 
минимални количества захари, което е често срещано. 
Червени вина:
Когато в тези вина има остатъчни захари, използването на Калиев сорбат предотвратява 
развитието на дрожди в бутилката.
Продуктът е необходима предпазна мярка, срещу появяването на  “цвят”.
Не се използва Калиев сорбат без да има във виното минимум 30-50 мг/л свободен серен 
диоксид! Ако стойностите са под тази доза съществува риск калиевият сорбат да бъде 
разграден под действие на бактериите, давайки неприятен и траен вкус на виното (вкус на 
здравец).

Употреба Дозиране
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за подобряване цвета на червените вина 

Натурален екстракт. Повишава интензивността на 
цвета на червените вина.
Дозиране: според желания цвят
Разфасовки: РЕТ флакони 100 гр.
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и тъмно 
място, без странични миризми.
Този продукт отговаря на изискванията на Commission 
Directive 95/45 ЕС, където е регистриран с код Е163. Одобрен 
е от FAO/WHO и от FDA като хранителна добавка и 
подходящ за консумация. Не съдържа ГМО.

Употреба

Дозиране

ГРОЗДОВ КОНЦЕНТРАТ 300AS 
натурален
ЕКСТРАКТ

Физични и химични свойства:
- външен вид: тъмно лилава течност
- мирис: специфичен за продукта
- разтворимост във вода: разтворим
- рН ≤ 3

ДЪБОВ 
натурален
ЕКСТРАКТ

ПЕЛИН
натурален
ЕКСТРАКТ

за приготвяне на билково вино пелин

Натуралният екстракт от билковия букет пелин придава 
приятен аромат. Съдържа 18 вида билки. Необходимото 
количество се добавя и се разбърква.
Дозиране: по вкус или ориентировъчна доза 3-8 гр/л
Разфасовки: РЕТ флакони 100 гр.
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и тъмно място, 
без странични миризми.

придава мекота, закръгленост и обем на вкуса, 
хармония на аромата при вина и ракии

Произведен от дъбов чипс и глицерин.
Необходимото количество се добавя и се разбърква.
Дозиране: по вкус
Разфасовки: РЕТ флакони 100 гр.
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и тъмно място, 
без странични миризми.

Съдържание: вода, етанол, билков букет пелин (натурален екстракт пелин, комунига, маточина, 
жълт кантарион, червен кантарион, риган, цвят от бъз, мента, семе от кориандър, бял равнец, жълт 
равнец, мащерка, лавандула, босилек, бял оман, лайка, подъбиче, дилянка), Е-320, Е-202

Съдържание: вода, етанол, глицеринов разтвор, натурален екстракт от дъб, Е-320, Е-202. Не съдържа ГМО.
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Въздушна запушалка
Използва се след бурната ферментация. Върху капака 
на съда, в който се съхранява виното се поставя 
въздушната запушалка, уплатнява се и се налива до 
разграфеното обозначение с вода. По този начин 
отделения въглероден диоксид по време на тихата 
ферментация излиза без проблем, а възпрепятства 
навлизането на кислород в съда.

Производител: Италия.

Фенолфталеинова индикаторна хартия

Декоративни тапи за бутилки

За приготвяне на бордолезов разтвор. Интервал на превръщане от pH 8,2 до 10. По БДС 4696 - 
73.

Опаковки: 20 бр лентички 
Съхранение: в затворена опаковка на сухо и тъмно място. 

Произведени по собствен дизайн. Ръчно изрисувани. 

Опаковки:
- по единично, опаковани в целуфан         
- в подаръчна кутия, комплект 2 бр.
Производител: М-инженеринг         
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Аромати за ракия

Предлаганите аромати са оценени и търсени от клиентите. 
Гамата от аромати се базира на масовия вкус, като непрекъснато се обогатява.
Употреба: Необходимото количество се добавя към ракията. След като бъдат добавени 
ароматите към готовия продукт, той е годен веднага за употреба. Не е необходимо 
допълнително време на действие на ароматите. На всяка опаковка е посочена дозата на 
приложение според вида аромат.

Предлаганите аромати за ракия  и алкохоли са:
ГРОЗДЕ, ЧЕРЕША, КРУША, МУСКАТ, КАЙСИЯ, ДЮЛЯ, ЯБЪЛКА, СЛИВА, 
ПРАСКОВА, УИСКИ СКОЧ, УИСКИ БЪРБЪН, АНЕТОЛ, МЕНТА, КОНЯК, МАСТИКА 
ТИП ПЕРНО, ВОДКА, ДЖИН И РОМ. 

Аромати за вино

Употреба: Необходимото количество се добавя към виното. След като бъдат добавени 
ароматите към готовия продукт, той е годен веднага за употреба. Не е необходимо 
допълнително време на действие на ароматите. На всяка опаковка е посочена дозата на 
приложение според вида аромат.

Предлаганите аромати за вино са:
РИЗЛИНГ, ТРАМИНЕР, СОВИНЬОН БЛАН, ШАРДОНЕ, МУСКАТ, КАБЕРНЕ, МЕРЛО.
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Био-Каналин
Био-каналин е прахообразен препарат на базата на 
микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, 
който разгражда мазнини, олио, нишесте и протеини. 
Био-каналин е предназначен за разграждане на отлагания 
от мазнини и нишесте в промишлени и домашни 
условия, но е особено подходящ за отпушване на 
сифони, канални решетки и тръбни системи.

 

Био-каналин е на основата на микроорганизми и ензими. Микроорганизмите живеят и се 
размножават, използвайки отпадъците като източник на храна. За целта те произвеждат 
ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие 
влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане, като 
крайните продукти са въглероден диоксид и вода. Био-каналин включва липази за разграждане на 
мазнини и олио, протеази за разграждане на протеини (каквито са месото и сиренето), амилази за 
разграждане на нишесте (основен компонент в картофите, хляба и ориза).

Действие

Предимства
• Природен продукт без абсолютно никакво съдържание на сода каустик или киселина; 
безопасен 
за сифони, решетки и тръби!
• Бързо втечнява и разгражда мазнини, олио, нишесте и протеини.
• Премахва миризмите!
• Предпазва от затлачване и „връщане” на канализацията.
• Напълно екологично чист продукт, подпомагащ ефективността на цялостната 
система 
за обработка на отпадъците.

Разрежда се 1 супена лъжица от препарата Био- 
Каналин  в около 500 мл леко топла вода и се 
изчаква около 30 минути, след което се излива 
разтвора в сифона, решетката или тръбата. За 
предпочитане е изливането на разтвора да стане 
вечерта преди лягане и да се промие с вода на 
следващата сутрин. При необходимост може да 
се повтори процедурата.

Употреба Дозиране
Една супена лъжица на всяка точка от 
канализационната система. За една 
точка да се разбира всеки сифон на мивка, 
вана, тоалетна чиния, писуар и др.

Опаковки: кутия 200 гр. 
Съдържа 25 дози.

Съхранение: в хладно и сухо 
помещение. 

Производител: Еко Макс Био, България. 
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Био-Перк
Биологични таблетки за 
пречистване на отпадъчни води

100% контрол на миризмите

 Уникалната биотехнология използва живи 
микроорганизми (аеробни и анаеробни непатогенни 
бактерии) за разграждане на органичните отпадъци 
без отделянето на миризми.

Тя е приложима както в бита за третиране на 
канализационни системи, мазноуловители, септични ями, 
утайници, колектори и други, така и за индустриални 
предприятия за пречистване на отпадните води, 
преработване на органичните отпадъци от 
производството. Също така може да се използва за 
почистване на места, където мръсотията е попила в 
дълбочина в почвата и не може да бъде почистена по друг 
начин.   

Опаковки: кутия, 6 бр. таблетки.

Производител: BIOARCUS, Полша. 

Опаковки: кутия 145 гр. 
Съдържа 1 доза.

Съхранение: в хладно и сухо 
помеще- ние. 

Производител: NORWECO, САЩ. 

Биологичния препарат Био-Перк е създаден на базата на много прецизна селекция на живи 
микроорганизми и шест вида ензими за ускоряване на биологичното разграждане.  Препаратът е 
много подходящ за септични ями, които не се ползват постоянно /напр. вили, сезонни заведения, 
походни, временни тоалетни и др./  

Биологични таблетки
Преобразуват съдържанието на септичната яма в течно състояние и 
предотвратяват появата на отлагания в канализационната мрежа. 
Препаратът е във формата на разтворими таблетки. Редовното му 
използване ограничава възникването на неприятни миризми.  
Напълно безвреден за околната среда!

Таблетките разлагат:
фекална маса, белтъчна маса, мазнини и др. 
органични съединения, хартия и детергенти.

Употреба
На всеки 2 седмици се пуска по 1 таблетка в 
тоалетната. Изчаква се известно време преди 
ползване.  За септичните ями таблетката се 
разтваря предварително в 5 л вода, изчакват се 
10 мин и разтворът се излива в ямата. 

за канализация и септични ями


