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MALOLACT Easystart 
Kmeň baktérií pre priebeh JMF 
bielych a červených vín  a muštov s 
nízkym pH 
 
MALOLACT Easystart je bakteriálny kmeň 
Oenococcus oeni, ktorý dokáže  odolávať určitým 
hraničným podmienkam nízkemu pH, a na 
urýchlenie začiatku jablčno-mliečnej  fermentácie. 
MALOLACT Easystart je ideálny na výrobu mladých 
bielych, ružových a červených vín, v ktorých zvyšuje 
jemnosť, silu a harmóniu chuti. Vyprodukované vína 
majú otvorený, svieži a ovocný buket; sladká chuť 
kyseliny mliečnej znižuje trpkosť tanínov v 
červených vínach. 
Spomedzi baktérií zo sortimentu MALOLACT je 
najvhodnejší pre rýchle začatie JMF. Minimálne pH 
pri používaní je 2,9. Minimálna teplota je 15 °C. 
 
MALOLACT Easystart je  kmeň, ktorý je možné 
aplikovať po 1 - 2 dňoch od začatia alkoholovej 
fermentácie – previesť tzv. Koinokulum (spolu 
naočkovanie s kvasinkami). 
 
ZLOŽENIE A TECHNICKÉ PARAMETRE 
Lyofilizované baktérie Oenococcus oeni, 
maltodextrín ako ochranný prostriedok. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Vybrať MALOLACT Easystart z mrazničky alebo 
chladničky a to asi 30 minút pred jeho použitím. Po 
pridaní do vína  zľahka primiešať. 
 
SKLADOVANIE 
36 mesiacov, ak je uskladnený pri teplote -18 °C 
18 mesiacov, ak je uskladnený pri teplote +4 °C 
 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALENIE 
Krabica s 2 vreckami ,každý  na naočkovanie  25 hl 
Vrecko  na naočkovanie  250 hl 

 
 
 
 
 

KÓD 5049 5050 

BALENIE 2 X 25 g 1 X 250 g 

mailto:obchod@profivin.sk
mailto:obchod@profivin.cz
mailto:enolog@profivin.cz
http://www.profivin.sk/
http://www.profivin.cz/

