VITILEVURE LB ROSE
Στέλεχος MV 95017
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΖΕ ΟΙΝΩΝ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το στέλεχος Vitilevure LB ROSE είναι εξειδικευµένο για την ανάδειξη δευτερογενών
αρωµάτων κατά την παραγωγή ροζέ οίνων. Οι υψηλές ποσότητες γλυκερόλης που παράγονται σε
συνδυασµό µε την σηµαντική εκχύλιση πολυσακχαριτών επιτείνουν την αίσθηση της λιπαρότητας
και της στρογγυλάδας των παραγόµενων οίνων. Η Vitilevure LB ROSE παρουσιάζει πολύ καλή
ζυµωτική ικανότητα και όταν χρησιµοποιηθεί σε γλεύκη πλούσια σε σάκχαρα ολοκληρώνει την
αλκοολική ζύµωση ταχύτατα και χωρίς προβλήµατα.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Το στέλεχος Vitilevure LB ROSE αποµονώθηκε από το εργαστήριο Μικροβιολογίας του
οίκου Martin Vialatte σε συνεργασία µε το εργαστήριο Berger Œnologie.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Γένος : Saccharomyces cerevisiae
• Χαρακτήρας killer : Το στέλεχος αυτό είναι ουδέτερο ως προς τον χαρακτήρα killer και
εγκαθίσταται πολύ καλά µετά τον εµβολιασµό
• Αντοχή στην αλκοόλη: Αντοχή σε αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο έως 14%Vol
• Κινητική της αλκοολικής ζύµωσης : Άµεση έναρξη, ταχεία διεξαγωγή και ολοκλήρωση της
αλκοολικής ζύµωσης
• Βέλτιστη κλίµακα θερµοκρασιών : Μεταξύ 15 και 32οC

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•
•
•

Απόδοση : ζυµώνει 16,6gr/Lt σακχάρων για την παραγωγή 1%v/v αιθυλικής αλκοόλης.
Παραγωγή SO2 : πολύ µικρή, 15mg/Lt σε συνθετικό µέσο.
Παραγωγή αφρού : πολύ µικρή.
Παραγωγή υδροθείου : µηδενική.
Παραγωγή πτητικής οξύτητας : µικρή.
Παραγωγή γλυκερόλης : σηµαντική, 8g/Lt σε συνθετικό µέσο.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία : 200 gr/tn

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 0,50Kg. ∆ιατηρείται 3 µήνες σε θερµοκρασία δωµατίου σε µέρος
δροσερό και σκιερό ενώ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο απαιτείται θερµοκρασία 2οC - 8οC.
• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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