Drojdii

viniferm

Fişă Tehnică

CARACTERISTICI

Start

Viniferm START este o drojdie indicată pentru refermentare în cazul
fermentărilor oprite sau încetinite.

ORIGINE

Soluţia pentru opririle fermentaţiei.

Saccharomyces cerevisiae var. bayanus. Colecția AGROVIN.
Provine din tulpinile autohtone selectate datorită eﬁcacității la
reluarea fermentației alcoolice.
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APLICARE

Zile

•Tratamentul a oricărui fel de vin cu orpirea fermentației alcoolice.
Există un protocol de lucru specific pentru reactivarea
fermentațiilor cu această tulpină.
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•Fermentația mustului sau a strugurilor cu un posibil grad alcoolic
ridicat (> 15 % vol.).
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•Elaborarea vinurilor pornind de la strugurii pera maturi.
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CALITĂŢI ORGANOLEPTICE
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[tulpina Martor]
[Viniferm Start]
Timpul (zile) până la terminarea zahărului după semănarea de vinuri de
diferite proveniențe în cazul opririi fermentației (>14% vol., 4-15 g/l zahăr
rezidual).

Respectă caracteristicile organoleptice ale vinului în tratamentele
de fermentații oprite sau foarte lente.
Respect varietal atunci când se folosește de la începutul fermentației alcoolice.

PROPRIETĂŢI ENOLOGICE
•Perioadă mijlocie de latență și viteză de fermentare foarte rapidă.
•Tulpină foarte rezistentă la etanol. Toleranță > 17 % vol.
•Caracter Killer neutru. Reactivarea stopărilor fermentației nu este
afectată de factorul competitiv al drojdiilor inoculate anterior.
•Exigență nutrițională mijlocie: În schimb, pentru fermentarea
vinurilor cu conținut alcoolic ridicat este necesară adăugarea de
Azot Ușor Asimilabil (NFA) cu scopul de a garanya viabilitatea unui
număr mai mare de generații de drojdie.
•Temperatura de lucru: 14-30ºC.
•Randament alcoolic: mijlociu.
•Bună producere de glicerol.
•Slabă producere de SO2 și acetaldehidă.
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Drojdii

PROPRIETĂŢI FIZICOCHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE

DOZĂ
Viniﬁcaţie
Rezolvarea orpirilor fermentaţiei

Fişă Tehnică

EP 632 (rev.2)

20-30 g/hl
30-50 g/hl

MOD DE UTILIZARE
Pentru obținerea unor rezultate mai bune este obligatoriu să se
asigure o bună implantare a tulpinii în mediu, astfel că, este
important să:
•Păstrați o igienă bună în cramă.
•Adăugați drojdia cât mai repede posibil.
•Respectați doza prescrisă.
•Rehidratați bine drojdia.
Rehidratare:

Calculul drojdiilor (Saccharomyces spp.) [UFC/g]

> 1010

Alte drojdii [UFC/g]

< 105

Mucegaiuri [UFC/g]

< 103

Bacterii lactice [UFC/g]

< 105

Bacterii acetice [UFC/g]

< 104

Salmonella [UFC/25 g]

Absent

E. coli [UFC/g]

Absent

Staphylococcus aureus [UFC/g]

Absent

Total coliforme [UFC/g]

1.- Adăugați drojdiile uscate în de 10 ori greutatea lor în
apă la 35o-40oC (10 litrii de apă la 1 kg de drojdie).
2.- Așteptați 10 minute.
3.- Agitați amestecul.
4.- Așteptați 10 minute și încorporați în must, încercând să
nu existe o diferență mai mare de 10oC între mediul
rehidratat și must.
Precauţii de lucru:
În orice caz, drojdia nu trebuie să stea la rehidratat mai mult
de 30 minute în lipsa zaharurilor.

< 102

Umiditate [%]

<8

Pb [mg/kg]

<2

Hg [mg/kg]

<1

As [mg/kg]

<3

Cd [mg/kg]

<1

Respetarea timpului, temperaturii și modului de utilizare
descris garantează viabilitatea maximă a drojdiei hidratate.

CONSERVARE
Conform standardelor calitative produsul se păstrează in
ambalajul sigilat, vidat, în loc răcoros și uscat, fără mirosuri
străine, timp de patru ani.

ASPECT FIZIC
Granule de culoarea bronzului, lipsite de praf.

O dată deschis ambalajul, trebuie utilizat cât mai curând
posibil.

PREZENTARE

Expunerile eventuale prelungite la temperaturi peste 35oC
și/sau cu umiditate, reduc eﬁciența acestuia.

Pachete de 500 g ambalate în vid cu înveliș multilaminar de
aluminiu în cutii de 10 kg.

RGSEAA: 31.00391/CR
Produs conform Codexului Oenologic
Regulamentului (UE) 2019/934.

Internaţional
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