
Осмотолерантни 
дрожди

Силна устойчивост 
към високи алкохолни 

градуси (18%)

VIALATTE FERM® HD18

Осмотолерантен щам, устойчив на висок алкохол

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

• Кинетика на алкохолната ферментация:  бърза и 
равномерна

• Толерантни към високо осмотично налягане: до  
300-310 g/L захари

• T° оптимална на ферментация 10 -  30°C

• Устойчивост към алкохол: 18 % vol

• Необходимост от хранителни вещества: Ниска

• Чувствителност към Cu : Средна

• Продуциране на глицерол:  Високо – (8-9 g/L)

• Продуциране на  SO₂: средно

• Продуциране на ацеталдехид: Слабо

• Продуциране на летлива киселинност: Средно 
към слабо  

• Продуциране на H₂S: Средно към слабо

ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА

20 g/hL 

РАЗФАСОВКИ

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно 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.
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500g

Препоръчва се 
за мощни 

червени вина

1) 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.
2) 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.

Предпазни мерки при употреба :
Продукт предназначен за употреба в енологията и хранително-вкусовата индустрия.
Употребата трябва да бъде съобразена с действащото законодателство.

НАЧИН НА РАБОТА



ВИНИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС ДРОЖДИ/ХРАНА ЗА ВИНА С ВИСОК АЛКОХОЛЕН ГРАДУС 
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VIALATTE 
FERM® HD18

20g/hL

NUTRICELL® 
INITIAL
10g/hL

+

NUTRICELL® 
FINISH

20g/hL в 
средата на 

АФ

Обичайно провеждане на 
винификационни процес 

след това 
ДРОЖДЕНИ 

ОБВИВКИ
5 до 10 g/hL в 

случай на 
забавяне на 

АФ
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ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ !

Баланс азот /липиди
Усвояването на азотните източници от 
дрождите е функция от различни регулаторни 
системи:  SPS, TOR, NCR, GAAC.

Според природата на азота : минерален или 
органичен, някои метаболитни системи биват 
активирани или подтиснати. За усвояване на 
аминен източник на азот е необходимо 
наличието на липиди за активиране на 
системата TOR.

Освен това, мембранните липиди играят роля 
за нейната устойчивост. Или, в случай на мъст 
с висок потенциален алкохол, алкохолът по 
време на ферментация ще разтвори някои 
мастни съединения, което ще доведе до смърт 
на клетката.  Следователно е важно, в 
случаите на контрол на ферментация с висок 
потенциален алкохол  (>15%vol.) 
едновременно добре да се подхрани клетката, 
но също да се запази балансът азот/липиди 
чрез добавяне на органична храна, богата на 
стероли и ергостероли.  

ОСМОТОЛЕРАНТНОСТ
Високите концентрации на захари (в мъст > 250 g/l) 
увеличават осмотичното налягане, което въздейства върху 
клетъчната мембрана. Дрождите консумират повече енергия, 
за се борят с това осмотично налягане: ферментационни 
проблеми, изразяващи се в от удължена латентна фаза до 
удължен край на АФ, дори нейното спиране. 
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