
 

 

 

 

VIALATTE FERM R96 
 

Щам предназначен за производство на свежи червени вина с плодов и подправков профил 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

VIALATTE FERM R96 е естествен щам дрожди Saccharomyces cerevisiae селекциониран от 

Sofralab заради своята мултифункционалност и заради способността си да изразява 

потенциала на сорта независимо от сорта или зрелостта. Той позволява получаването на 

червени вина с много свежи аромати с нотки на плодове и подправки. 
 

 

 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 

Ферментационни характеристики : 
 

• Вид : Saccharomyces cerevisiae  
 

• Фактор Килър : чувствителни  
 

• Оптимален диапазон на ферментация : 15 до 30°C  
 

• Кинетика на ферментацията : средна  
 

• Поносимост към алкохол : до 16 % Vol.  
 

• Продуциране на летлива киселинност : слабо  
 

• Нужда от усвоим азот : висока  
 

• Продуциране на SO2 : средно  

 

Органолептични характеристики : 
 

VIALATTE FERM R96 позволява получаването на интензивни и комплексни вина благодарение 

на формирането на естери и изявата на сортовите аромати. Ароматичният профил е 

ориентиран към нотки на червени и черни плодове, подправки (пипер, сладка папрат, 

евкалипт...). 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

• Производство на вина предназначени за отлежаване, комплексен и свеж ароматичен 
профил  

 

• Изява на типичността на международни сортове : Мерло, Сира, Каберне, Мурведър …  

 

ДОЗИРАНЕ 
 

Препоръчителна доза : 20 g/hL 
 

Максимално разрешена доза според действащото европейско законодателство: няма. 
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НАЧИН НА РАБОТА 

 

Разпръснете активните сухи дрожди (АСД) в 10 пъти по-голямо количество смес от вода и 

мъст в равни пропорции и температура на сместа между 35 и 40°C. Пример : 500 g от 

АСД, в смес съставена от  2,5 L вода и 2,5 L мъст. Температурата на сместа трябва да 

бъде 37°C. Оставете в покой в продължение на 20 минути, след което бавно 

хомогенизирайте закваската. Ако разликата в температурата между закваската и 

мъстта за засяване не е по-голяма от 10°C, вложете директно закваската в мъстта. Ако 

температурна разлика надвишава 10°C, дублирайте обема на закваската, изчакайте 10 

минути, хомогенизирайте и вложете в съда за засяване. 

 

Предпазни мерки при употреба :  
Продукт предназначен за употреба в енологията и хранително-вкусовата индустрия. 

Употребата трябва да бъде съобразена с действащото законодателство. 
 

СЪСТАВ 
 

Активни сухи дрожди, емулгатор E491. Не съдържа ГМО. 

 

РАЗФАСОВКИ 
 

Вакуумиран пакет 500 g, Кашон 20 x 500g. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

Да съхранява на хладни между 2 и 8°C. Може да се съхранява при стайна температура 
в продължение на 3 месеца (<25°C). Отворена опаковка за бързо използване. За 
предпочитане е да се използва преди датата отбелязана на опаковката. 
 

 

 

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в 

случаите, когато условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на 

законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не 

може да бъде променян без изричното й съгласие.



 


