
За получаване на 
цветист и свеж 

ароматен профил

Подчертава 
наличието на 

сортови терпени 

VIALATTE FERM® W58
Комбинация от селекционирани S. cerevisiae и S. uvarum за получаване на бели ароматни вина 

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

• Кинетика на ферментацията: средна

• T° оптимална за ферментация: 14 - 
18°C

• Устойчивост към алкохол: 14,5 - 15 % 
vol

• Продуциране на глицерол: Средно 

• Продуциране на SO₂: Средно

• Продуциране на летлива киселинност: 
Слабо 

• Продуциране на  H₂S: Слабо

• Необходимост от азот : Средна към 
ниска

ДОЗИ ЗА УПОТРЕБА 

20 g/hL. 

РАЗФАСОВКИ

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно и сухо място в отигинална опаковака. Да се използва 
незабавно след отваряне. 

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 
Muscat, Riesling, 

Chardonnay и др.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ !

Saccharomyces uvarum e вид, много близък до 
Saccharomyces cerevisiae (Bon et al., 2000). 

S.Cerevisiae са доминантните дрожди по време на 
ферментация, въпреки това S.uvarum е друг вид, 
способен на свой ред да извежда алкохолна 
ферментация. Той е идентифициран като 
доминиращ в случаите на ферментация при ниска 
температура, поради своя крио-устойчив характер 
(6°C-10 °C). При едновременно засяване 
S.uvarum може да поддържа относително изобилие 
от порядъка на 25% през цялата ферментация, 
допринасяйки за ароматния профил на виното. 

Освен това, щамове на S.uvarum са известни в 
литературата като продуциращи значителни 
количества (по-големи, отколкото 
S.cerevisiae) 2-фенил ацетат 
(мед, подправки, цветя) и етил-2-метил бутаноат 
(ябълка, ягода) (Morgan et al. , 2020).



ВИНИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС: Свеж цветист профил 
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СХЕМА ЗА ОТЛЕЖАВАНЕ : Интензивен комплексен профил

Мацерацията с ципите, стабулацията на студено 

позволяват да се разтворят прекуросите, които могат 

след това да бъдат частично освободени до терпеноли. 

Гроздето и дрождите притежават ензимни активности, 

способни да освобождават терпеноли, но са или не 

адекватни (чувствителни към ниското рН на виното) или 

в много ниски концентрации. 

Ето защо, използването на ензимен препарат 

Viazym® MP и Viazym® aroma ще позволи да се ускори 

и увеличи освобождаването на терпеноли от техните 

прекурсори, благоприятствайки така ароматната изява.

Терпенолите присъстват в ципата на гроздето под свободна 

ароматна форма и в свързана не миришеща форма, в по-голямо или по-

малко количество, според сортовете. Тези предшественици са 

терпенови гликозиди: терпенолите са фиксирани към молекула 

глюкоза, която също на свой ред е свързана с други прости захари 

(апиоза, рамноза или арабиноза). Фундаменталното проучване показа, че 

ензимното освобождаване на тези аромати е последователно: 

първо, крайните захари са освободени от рамнозидаза, арабинозидаза 

или апиозидаза.  b-глюкозидазата освобождава терпенол след това. 

Следователно не можем да сведем освобождаващите аромати 

ензимни активности (грлюкозидази) единствено до b-глюкозидази. 
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Контрол на АФ: в началото  
14°C за 2-3 дни, след което 
16-18°C

Със следващите 
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отлежаване и/или 
стабилизиране, 
процедирайте както 
обикновено 

За спиране на 
ензимната реакция

VIAZYM® 
AROMA

3-4 g/100 kg
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ELECTRA®
5 – 10 g/hL
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