
 

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ  

ИОС 18-2007  
Съответства на международния енологичен кодекс 
Щам: Saccharomyces cerevisiae Killer (бивш. Bayanus). 
Произход: Енологичен Институт на Шампания  
  

     Приложения във винарството  :  
 
 

Дрождите ИОС 18-2007 се препоръчват специално 
за:  

• Винификация 
• Вторична ферментация при производството на 

шумящи вина 
• Ферментация при ниски температури 
• Подновяване на ферментацията 
 

•  Този щам позволява производството на вина с 
голям финес запазвайки характеристиките на гроздето и 
спецификите на почвите. 
  

Реномирани за направата на пенливи вина 
произведени по традиционния метод, тези дрожди са 
също високо оценени за производството на тихи вина в 
цял свят. 
 

Прекрасното им адаптиране в най-
неблагоприятни среди позволява пълното и бързо 
усвояване на захарите, избягвайки получаването на 
нежелани вторични компоненти.  
 
   Енологични характеристики :  
 

• Алкохолен рандеман – 16 гр/л захар за 1% 
алкохол. 

• Слабо производство на летливи киселини 
• Устойчивост на алкохол над 15 об%  
• Активен фактор „killer” (улеснява импланта-

цията на щама)  
• Производство на глицерин: 6 гр/л  
• Устойчивост на SO2.  

• Производство на  SO 2 - нула  

• Много слабо образуване на пяна 
• Осигурява равномерна ферментация между 10 

и 30ºС 
 
   Микробиологични характеристики:  
 

• Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на грам 

 

• Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди на 1 

млн.клетки  

         Дозировка: 
 

Винификация :  
• Бели вина и розета :от 10 до 20 гр/100 л мъст 
• Червени вина:         от 20 до 25 гр/100 л мъст 

• Подновяване на ферментацията 

От 10 до 20 гр/100 л мъст с подготовка на 
закваска 

• Вторична бутилкова ферментация 
От 10 до 20 гр/100 л мъст с подготовка на 
закваска 

 

         Рехидратация :  
 

• Винификация :  
Един кг сухи дрожди се разтварят в 10 л хладка 

вода (35-40ºС) подсладена с 50 гр/л захар.  
 

Те могат да бъдат рехидратирани при същата 
температура в смес от 1/3 несулфитирана мъст и 2/3 
вода. Оставят се да „отпочинат” 20-25 минути, 
разбъркват се и суспензията се добавя в предварително 
сулфитираната мъст, след което се хомогенизира.  

 
Не е желателно дрождите да се съхраняват в 

тяхната рехидратирана среда повече от предписаното 
време. 

 
• Вторична ферментация и подновяване на 

ферментацията 
Този процес е описан в отделен протокол 

 

     Опаковка и съхранение :  

 
• Вакуумирани ламинирани алуминиеви пакети с 

полиетилен от 500 грама.  
 

• Да се съхранява в оригиналната опаковка при 
температура не повече от 15ºС. . 
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