
Έλεγχος μηλικού oξέος με SentiaTM

Η ικανότητα ακριβούς παρακολούθησης του 
μηλικού οξέος κατά τη μηλογαλακτική ζύμωση 
αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη 
της μικροβιακής ανάπτυξης και τη διασφάλιση 
της σταθερότητας του κρασιού. Επιπλέον, ο 
έλεγχος του μηλικού οξέος σε όλη τη διαδικασία 
οινοποίησης εφοδιάζει τον οινοποιό με 
ουσιαστικές πληροφορίες για τη συνολική 
ισορροπία των οξέων που συμβάλλουν στα 
αισθητηριακά χαρακτηριστικά του κρασιού.

Το ρυθμιστικό διάλυμα μηλικού οξέος Sentia 
απαιτείται για την ακριβή αραίωση του κρασιού 
για την ανάλυση του μηλικού οξέος στον αναλυτή 
Sentia.

Αυτός ο οδηγός θα αναφέρει λεπτομερώς τη 
συνιστώμενη διαδικασία για την αραίωση ενός 
δείγματος χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό 
διάλυμα μηλικού οξέος Sentia, πριν από τον 
έλεγχο για μηλικό οξύ στον αναλυτή Sentia

Προετοιμασία δειγμάτων:
Πριν αναλυθούν τα δείγματα για μηλικό οξύ, πρέπει πρώτα να αραιωθούν σε αναλογία ένα 
προς πέντε με το ρυθμιστικό διάλυμα μηλικού οξέος Sentia. Αυτό σημαίνει 1 μέρος κρασιού 
αναμεμειγμένο με 4 μέρη ρυθμιστικού διαλύματος. Τα δείγματα μπορούν να αραιωθούν για 
έως και 30 λεπτά πριν από τη δοκιμή. ∆εν πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
διαλύματα αραίωσης. Αποφύγετε το συνδυασμό ρυθμιστικών διαλυμάτων από διαφορετικές 
φιάλες για να αποφύγετε αλλαγές στη συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος. Ελέγξτε 
την ημερομηνία παραγωγής ή την ημερομηνία λήξης στη φιάλη του ρυθμιστικού διαλύματος.

Απαιτούμενα υλικά και ξοπλισμός:
Αναλυτής Sentia
∆οκιμαστικές ταινίες μηλικού οξέος Sentia 
Ρυθμιστικό διάλυμα μηλικού οξέος Sentia 
Μικροπιπέτα 100 - 1.000 uL 
Άκρα μικροπιπέτας
∆οκιμαστικός σωλήνας με πώμα (από πλαστικό, 
συνιστάται μέγεθος 5 mL ή μικρότερο)

Τύπος δείγματος:
Κόκκινο ή λευκό μη 
αφρώδες κρασί
Εύρος μέτρησης:
0,05 g/L – 5 g/L



1. Χρησιμοποιώντας μια μικροπιπέτα, 
μεταφέρετε με ακρίβεια 400 uL (0,4 mL) 
ρυθμιστικού διαλύματος μηλικού οξέος Sentia σε 
καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα
2. Απορρίψτε το άκρο της πιπέτας.

3. Τοποθετήστε ένα νέο άκρο πιπέτας στη 
μικροπιπέτα.
4. Μεταφέρετε με ακρίβεια 100 uL (0,1 mL) 
δείγματος κρασιού στον δοκιμαστικό σωλήνα.
5. Απορρίψτε το άκρο της πιπέτας.

6. Τοποθετήστε το πώμα στον δοκιμαστικό 
σωλήνα και ανακινήστε απαλά για ανάμειξη.

7. Τώρα έχετε ένα αραιωμένο δείγμα κρασιού ένα 
προς πέντε έτοιμο για εφαρμογή στη 
δοκιμαστική ταινία. Αναλύστε το δείγμα εντός 30 
λεπτών από την ανάμειξη.
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Για μεταφράσεις και για τα ∆ελτία ∆εδομένων Ασφαλείας (MSDS) επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο μας.
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8. Μόλις το τεστ ολοκληρωθεί, αδειάστε το 
υπολειπόμενο διάλυμα κρασιού με το ρυθμιστικό 
διάλυμα στο νεροχύτη συνοδεία τρεχούμενου 
νερού.

Ρυθμιστικό 
διάλυμα 400 uL 

(0,40 mL)

∆είγμα κρασιού 
100 uL (0,10 mL)


