
Tulpina recomandatată pentru creşterea 
complexităţii aromatice în vinurile albe din 
soiuri neutrale.

CARACTERISTICI

Viniferm FLORA este o drojdie capabila sa formeze esteri in 
fermentare. Este o tulpina recomandata pentru fermentatii 
traditionale in musturi din varietati neutrale.    

APLICATIE

•Obţinerea vinurilor albe provenite din soiuri neutrale. 

•Elaborarea vinurilor dulci.

CALITATI ORGANOLEPTICE

Productia ridicata de esteri mareste registrul aromatic al vinului. 
Descriptori de tip fruct cu seminte (para, mar…) si note florale. 
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•Alcool: productie pana la 14% in volume de alcool.

•Caracter Killer: prezent (K2) ofera o garantie suplimentara 
implatarii in must si eficientei inoculului.

•Exigenta nutritionala: ridicata. Este recomandata in special 
administrarea de nutrienti de tip organic la rehidratare (Actimax 
VIT) care evita fermentatii excesiv de lente.

•Temperatura de lucru: 18-25ºC.

•Formarea aciditatii volatile: 0,2-0,4 g/l.

•Tulpina producatoare de esteri si alcooli.

•Un anumit caracter floculant: formeaza flocoane compacte la 
finalul fermentatiei si turbiditati mai mici la vinul tanar. Aceasta 
proprietate floculanta se poate observa si in timpul rehidratarii 
drojdiei. 

PROPRIETATI OENOLOGICE 

DOZARE

Vinificatie 20-30 g/hl

Drojdii Fisa Tehnica

Factor 
competitiv

Neutru 18-25oC Mediu 14 Esteri+++

Temperatura 
de lucru

Randament 
alcoolic

Toleranta la 
etanol %vol

Ridicata

Necesitati 
nutritionale

Efect 
senzorial

+++

DulciAlb

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, S/N - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 

viniferm
Flora



2/2

PROPRIETĂŢI FIZICOCHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE
EP 836 (REV.2)

Numar de drojdii (Tip Saccharomyces) [UFC/g]

Alte drojdii [UFC/g]

Mucegaiuri [UFC/g]

Bacterii lactice [UFC/g]

Bacterii acetice [UFC/g]

Salmonella [UFC/25 g]

E. coli [UFC/g]

Staphylococcus aureus [UFC/g]

Numar total de coliformi [UFC/g]

Umiditate [%]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Cd [mg/kg]

> 1010

< 105

< 103

< 105

< 104

Absent

Absent

Absent

< 102

< 8

< 2

< 1

< 3

< 1

Drojdii Fisa Tehnica

MOD DE UTILIZARE

Pentru a obţine cele mai bune rezultate este indispensabil  să se 
asigure o bună implementare a suşei în mediu, prin urmare este 
important:

•Să se menţină o bună igienă in crama.
•Să se adauge inoculul cat mai repede posibil.
•Să se respecte doza indicată.
•Să se hidrateze corespunzator.

Rehidratare:

1.Să se administreze drojdiile uscate în raport de 1:10 în 
apă la temperatura de 35º-40ºC (10 litri de apă la 1 kg de 
drojdie).
2.Să se aştepte 10 min
3.Să se agite amestecul 
4.Să se aştepte 10 min şi să se încorporeze în must, având 
grijă sa nu fie o diferenţă mai mare de 10ºC între mediul 
rehidratat şi must.

Precauţii de lucru:

•În orice caz, drojdia nu trebuie să se rehidrateze mai mult 
de 30 de minute în absenţa zaharurilor.

•Respectarea timpului, a temperaturii şi a modului de 
utilizare garantează la maximum viabilitatea drojdiei 
hidratate.

PREZENTARE

Paquetes de 500 g envasados al vacío en envuelta multilaminar 
de aluminio en cajas de 10 kg.

ASPECT FIZIC

Granule de culoarea – cafenie (bronzat), lipsit de praf.

CONSERVARE

Saci vidati de 500g din folie de aluminiu captuşiţi cu polietilenă, 
vidaţi, în cutii de 10 kg.
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RGSEAA: 31.00391/CR

Produs ce corespunde Codex-ului Enologic Internaţional şi  
Regulamentului (UE) 2019/934.
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