
АКТИВНИ СУХИ ДРОЖДИ 4.3.
ИОС B 3000

Съответства на международния енологичен кодекс.
Щам : Saccharomyces cerevisiae killer.
Винификация на бели вина.

Date 09-05-07

Приложения във винарството : Дози :

Щамът ИОС B  3000 се използва за винифика-
ция на ароматни бели сортове като Гевюрцтраминер,
Совиньон и Семийон. Произведените вина са окръглени,
плодови и елегантни.

Щамът ИОС B 3000 позволява да се увеличи
обема и интензитета на ароматите на белите вина. При
неутралните бели сортове, увеличава експресията на
ароматите за да им придаде нотки на свежи плодове
(кайсия, цветове на портокалово дърво )

• 10 до 20 гр/хл мъст. 

Енологични характериктики :

• • Чувствителен фактор killer
• • Устойчивост на алкохол : 14 об%
• • Производство на H2S слабо
• • Кратка латентна фаза
• • Температура на употреба : 14 до 25°C.
• • Слабо образуване на пяна
• • Повишена необходимост от азот : важно е да се

внесе адаптирана храна за отличното изразяване
на ароматите.

Микробиологични характеристики :

 Активни живи дрожди:>15 млрд.клетки на

грам

 Микробиологична чистота: < 10 диви дрожди

на 1 млн.клетки

Рехидратация :

Разтворете един кг сухи дрожди в 10 л хладка
вода (35-40˚С) 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.

Опаковка и съхранение :

Вакуумирани ламинирани алуминиеви пакети с
полиетилен от 500 грама.

Да се съхранява в оригиналната опаковка при
температура не повече от15°C.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'йtat actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre
leurs propres prйcautions et de rйaliser leurs propres essais. Toute rйglementation en vigueur doit кtre scrupuleusement observйe.
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