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IOC R 9008
Cъответстват на международния винарски кодекс.
Дрожди : Saccharomyces cerevisiae.
Производство на червени вина.

Date 14/04/08

Приложение във винарството
:

Дозировка :

Щам IOC R 9008 спомага за развитието на
аромата на зрели плодове и за закръглеността на
вкуса в червени вина с добра структура, като
осигурява и нормална и пълна ферментация.
Щам IOC R 9008 е от дрождите, които са сред  най-
Интересните за произвоство на вина
продължително стареене. На практика този щам
намалява появата на тревисти аромати и
усещането на агресивни танини при рисково грозде
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Carmenère, …)

Енологични характеристики:

 Килър фактор «неутрален»
 Слабо образуване на летливи киселини
 Слабо образуване на ацеталдехид и SO2

 Устойчивост на алкохол : > 16% vol.
 Слабо пенообразуване
 Осигуряват доблър старт и нормално и

Пълно протичане на ферментацията

Микробиологична характеристика:
 Живи дрожди : > 10 млрд. кл. /g.
 Микробиологична чистота: по-малко от 10

диви дрожди на 1 млн. клетки.

 10 до 20 g/hL мъст

Рехидратация :

Разтворете сухите дрожди в топла вода (35° à
40°C) в съотношение 1:10.

Оставете ги да починат без разбъркване за 15
минути.  След това разбърквайте от време на
време за нови 15 минути. Прибавете дрождената
суспензия към предварително сулфитирана мъст и
хомогенизирайте посредством рециркулация.

Не се препоръчва задържането на дрождите в
средата за рехидратация за време по-дълго от
предписаното.

Опаковка и съхранение :

Вакуумирани пакети по 500 г, ламинирани с
полиетилен и алуминий.

Да се съхраняват в оригиналната, неотворена
опаковка при температура не по-висока от
15°C.

L’information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l’état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.
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