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Дрожи селекционирани съвместно с INRA и Montpellier 
Supagro поради много слабото си продуциране на SO2,  H2S 
и етанал.

Предназначени за производството на червени сортови вина

Особенно устойчив на алкохол, VITILEVURE® SENSATION позволяват 
разкриването на сортовите аромати, по-точно от тип червени плодове и 
норизопреноиди (аромат на виолетка и тн).  Неговата силна ензимна 
активност му дава добра способност за обогатяване на червените вина на 
полифеноли. Тези характеристики правят VITILEVURE® SENSATION дрожди , 
които са подходящ избор за сортове като Сира или Гренаш.

--- ЕНОЛОГИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА ---

• Вид : Saccharomyces cerevisiae var cerevisiae

• Устойчивост на алкохол : до 16 об. %
• Фактор килър
• Продуциране на летливи киселини: много слабо
• Продуциране на SO2 : много слабо
• Продуциране на ацеталдехиди : много слабо
• Нужда от азот : висока
• Ензимна активност :
 позитивно действие върху предшествениците на аромати (от

които и норизопреноидите)
 пектиназна активност (екстракция на цвета)

--- ПРИЛОЖЕНИЕ ---

VITILEVURE® SENSATION са получени чрез 
иновативен метод основан на управляван 
растеж на два вида дрожди Saccharomyces 
cerevisiae, прецизно селекционирани съвместно 
с INRA и Montpellier Supagro. Тяхното много 
слабо продуциране на SO2, на негативни серни 
съединения и ацеталдехиди, позволява да се 
избегне маскирането на ароматите и да се 
засили плодовостта във вината.

Ацеталдехида отговаря на 50 % от свързания 
SO2 в червените вина. Колкото по-малко 
присъства това съединение, толкова добавяне-
то на SO2 ще бъде по-ефикасно. VITILEVURE® 

SENSATION е съответно неоспоримо успешно 
средство за стабилизиране на вината, внасяйки 
по-умерени дози сулфити.

Sensation 



--- ДОЗА ЗА УПОТРЕБА ---

Препоръчителна доза: 20 g/hL

--- НАЧИН НА РАБОТА---

• Рехидратирайте селекционираните дрожди в 10 пъти повече вода с темп.
35-37°C в чист съд.

• Разбъркайте леко и ги оставете да се рехидратират 20 минути.

• Аклиматизирайте закваската с температурата в резервоара добавяйки 
нарастващи количества мъст. Не трябва отклонението на температура на 
закваската с тази на резервоара да надминава 10°C по време на засяването.

• Вложете закваската в мъстта чрез претакане за хомогенизиране.

• Времето за рехидратиране не трябва да надминава 45 минути.
• Рехидратиране в мъстта не е препоръчително.
• В мъст с висок потенциален алкохол (> 15 об. % ), внасянето на протектор 

PREFERM ИЛИ NUTRICELL INITIAL по време на рехидратирането е 
препоръчително. 

--- РАЗФАСОВКИ ---

Пакет от 0,5 kg - Кашон 20 x 0,5 kg.

--- УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ ---







Съхранявайте на сухо и проветрено място до 4 години след опаковането на продукта.
Използвайте бързо след отварянето на опаковката. 
Не използвайте развакумирана опаковка.

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 ползвателя от 
спазването на законовите норми и предписанията за безопасност, които са в сила. 
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