
 

АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ  
 

ИОС R 9002  
Съответства на международния енологичен кодекс 
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.  
Винификация на червени вина предназначени за отлежаване  

Приложения във винарството :  
 
 

ИОС R 9002 се характеризира със своите 
отлични ферментируеми качества, гарантиращи 
равномерна и пълна ферментация, а също и 
устойчивостта си на високи алкохолни градуси. 

 
Неговият характер „killer” и влиянието му върху 

полифенолната структура на вината го прави много 
ефикасен за винификация на червени вина.  

 
Щама ИОС R 9002 действа върху полимериза-

цията на танините и гарантира много добра 
стабилизация на багрилната материя. Получените 
вина се характеризират с по-добър интензитет на 
цвета, с много плодов и чист нос и много мек вкус. 
Този щам дава на вината по-изразителен характер и 
подчертава всичките му ароматни компоненти. 

 
Тези характеристики правят щама ИОС  R  9002 

особено добре адаптиран за винификация на червени 
вина, предназначени за стареене. 
  
 
     Енологични характеристики :  
 

• Алкохолен рандеман – 17 гр/л захар за 1% 
алкохол. 

• Слабо производство на летливи киселини 
• Устойчивост на алкохол >14 об%  
• Активен фактор „killer” К2 (улеснява имплан-

тирането на щама)  
• Производство на глицерин: 6 гр/л  
• Производство на  SO 2 - нула  
• Много слабо образуване на пяна 
• Осигурява бързо начало на една равномерна 

и пълна ферментация 
.  

Микробиологични характеристики:  

• Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на 

грам 

• Микробиологична чистота: < 10 диви 

дрожди на 1 млн.клетки  

 

    
     Додиравка:  
 
• • от 10 до 20 гр/ хл мъст  

 

  Рехидратация :  
 

C Разтворете един кг сухи дрожди 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.  

Оставете ги   да „отпочинат” 20-25 минути, 
разбъркайте и добавете суспензията в предварително 
сулфитираната мъст, след което хомогенизирайте.  

 
Не е желателно дрождите да се съхраняват в 

тяхната рехидратирана среда повече от предписаното 
време. 

 
onditionnement  

 

    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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