1

KOKOFERM Kft, H-3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10. Tel/fax: (00-36)-37/370-892, /370-072

A szőlő- és bortermelők folyamatosan keresik
azokat a lehetőségeket, amelyek a boraik
minőségét javítják.
A borkészítéshez magas minőségű alapanyagot,
szőlőt termelni nagy feladat, hiszen számos tőlünk
független faktortól függ a termés minősége, mint a
szezonális csapadékeloszlás, az egyre magasabb
átlaghőmérséklet, szélsőségesebb időjárás.
Ezek eredményeként a borászatoknak gyakran
nagy kihívás a kiegyenlítetlen minőségű
szőlőalapanyaggal történő munka, leküzdendő
akadály a kevésbé érett szőlő, a magas pH, az
alacsony savtartalom és a gyorsan elvénülő
borok.
A magas minőségű borok előállítása a
szőlőültetvényben a jó minőségű szőlővel
kezdődik.

Sok éves laboratóriumi kutatás-fejlesztés és
üvegházi kísérletek után 2011-ben kezdtük az
üzemi kísérleteket a föld két féltekén,
egyetemekkel, kutatókkal és borászati üzemekkel.
A termékfejlesztés és a kísérletek, a világ vezető
szőlőtermelő
országaiban
történtek:
Franciaország,
Spanyolország, Olaszország,
Chile, Argentína, Ausztrália, Dél-Afrika, Ausztria,
Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Királyság,
Magyarország, Szerbia, Horvátország, Japán,
Görögország és Bulgária.

Cégünk két üzletága a Lallemand Oenology és a
Lallemand Plant Care azon dolgozik, hogy a
szőlőültetvények és a pincészetek kapcsolatát
szorosabbra fűzze.
A két új neutrális szőlőlombtrágya, a LalVigne®
Mature és a LalVigne® Aroma az eredménye az
együttes fejlesztőmunkának, melyek segítségével
jelentős borminőség javulás érhető el.

A LalVigne® egy új eszköz a szőlőültetvény és a
borászatok
közötti
minőségi
egyensúly
megteremtésében.

A világ szőlőtermesztése és a borászata nagyon
sokarcú és eltérő. Minden régió ki van éhezve a
kiváló minőségű borok készítésére, hogy
versenyképesek
maradjanak
a
kiélezett
világgazdasági versenyben.

GROW YOUR WINE: LalVigne®
A legjobbakat és legjobb eredményeket, kiváló
borokat kíván Önnek is,

A szabadalmaztatott technológián keresztül a
LalVigne® termékekben jelen lévő természetes
speciális élesztőszármazékok befolyásolják a
szőlő pozitív másodlagos anyagcseretermékeinek
a polifenoloknak, a terpéneknek és más
aromaprekurzoroknak a termelődését.
A LalVigne® Mature segítségével a fenolos
érettség és a kiegyensúlyozott vörösborok
előállítása sokkal könnyebben megvalósítható.
A LalVigne® Aroma növeli az aromaprekorzorok
koncentrációját a szőlőben és javítja a borok
aromaprofilját.

a Lallemand
Csapata

A LalVigne® 100 %-ban természetes összetételű,
inaktív Saccharomyces cerevisiae borélesztő.
Nem patogén, nem veszélyes, élelmiszer
besorolású, GMO-mentes.
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Szélesség, hosszúság a szájban, szájat
kitöltő érzet, édesség, kerekség, a
tanninok minősége
Összehúzó érzet, keserűség, tannin
agresszivitás

KÉKSZŐLŐK FENOLOS
ÉRETTSÉGÉNEK

JAVÍTÁSÁRA
Bírálók száma

A zsendülés alatt történő LalVigne® Mature
élesztőalapú lombtrágya alkalmazása esetén javul
a bor minősége, előbb következik be a fenolos
érettség, érzékszervileg jobb minőségűek lesznek
a tanninok, a bor strukturáltabb lesz és javul a
szájat kitöltő érzet (mouthfeel). Csökkenti a
vegetális, éretlen aromahatást illatban és ízben
egyaránt!
Használatával
borai
kiegyensúlyozottabbá, szebb tanninérzetűvé, szájat
kitöltőbbé válnak.
A LalVigne® innovatív lombtrágya-készítmény,
melyet
olyan
szőlőés
bortermelőknek
fejlesztettek ki, akik maguk is aktívan részt
vesznek a szőlőtermesztésben, és magasabb
minőségű, -értékű borokat szeretnének előállítani.
A termék szabadalmi oltalom alatt áll.

Cabernet Franc, 2012,
Chambre d´Agriculture d´Indre et Loire
17 bíráló bírálati eredménye
Merlot

Centre de Viticulture et
Oenlogie de MidiPyrénées, 20 bíráló

MIÉRT ÉRDEMES HASZNÁLNOM
A LALVIGNE® MATURE-T?

Nagyobb test és jobb
minőség a szájban
* = 5% valószínűségi szinten

A kísérleteket azonos feltételek mellett végezték,
az egyetlen különbség a Lalvigne® Mature
használatában volt a kezelt és kontroll tételek
között.

A számos országban (Spanyolország, Franciaország, Olaszország, USA, Magyarország stb.)
beállított több mint 50 kísérletben, több évjárat
tapasztalatai alapján a LalVigne® Mature-val
kezelt ültetvények borainak több mint 90 %-ánál
jobbnak ítélték meg a fenolos érettséget, a
tanninok minőségét és a szőlő- és bor általános
minőségét, mint a kezeletlen területekről
származó borok esetén.
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HATÁSMECHANIZMUS

JELLEMZŐK

LalVigne® Mature úgy stimulálja a szőlőt, hogy
növeli és gyorsítja a bioszintézis azon útjait,
amelyek felelősek a fenolok éréséért és a jobb
borminőség kialakításáért.

Összetétel
100%
Saccharomyces
cerevisiae
inaktív
borélesztő speciális frakciói.
Nem patogén, nem veszélyes, élelmiszer
besorolású és GMO-mentes.
Csomagolás
3 hektáros karton: 3 külön doboz.
Minden doboz 2 db 1 kg-os csomagot tartalmaz
(egy doboz összesen 6 kg).
1 hektáros karton:
Minden egyes karton 2 db 1 kg-os csomagot
tartalmaz (2 kg-os egységcsomag).
Tárolás
Nem gyúlékony anyag.
Eredeti zárt csomagolásban, hűvös,
helyen tárolja.
Kerülje az extrém tárolási körülményeket.

Fiziológiai reakció
Bioszintézis

szőlő
receptorok

száraz

Organikus Gazdálkodás/Mezőgazdaság
A termék a CE 834/2007 számú szabályozás
szerint alkalmazható az organikus gazdálkodás
esetében.
A termék a NOP ellenőrzése alatt áll.
Ellenőrizze
a
helyi
organikus
termékek
igazolására vonatkozó követelményeket.

ADAGOLÁS ÉS KEZELÉS
Kezelés = 2 alkalommal történő kijuttatás.
Ajánlott kijuttatási dózis szőlőre: 2x1 kg/ha
1. Kijuttatás = a zsendülés elején (5% körül)
2. Kijuttatás = 10-12 nappal az 1. kezelést
követően (még jó időablak 7-14 nap).
A lombtrágyát a teljes lombra kell kipermetezni.
A terméket hígítani kell a kijuttatás előtt (200 - 600
l/ha).
Kövesse a használatra vonatkozó ajánlásokat.
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