
 

 
 
 
196/01  

 ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ • ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 – 383222, 2310-476 244  • FAX : 2310-383223 • E-mail: info@ampelooeniki.gr  

 
 
 

σελ. 1 από 1 

 

VITILEVURE M83  
Στέλεχος Μ11C 

 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩ∆ΟΥΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΠΩΝ ΟΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Ο σακχαροµύκητας Vitilevure M83 είναι ένα στέλεχος προσαρµοσµένο στις ανάγκες 
οινοποίησης των ερυθρών και ερυθρωπών οίνων των µεσογειακών περιοχών µε κοινά 
χαρακτηριστικά όπως ο υψηλός δυναµικός αλκοολικός τίτλος, φαινολικός πλούτος, υψηλές τιµές 
pH αλλά και έλλειψη αζώτου. 

Το στέλεχος Vitilevure M83 χαρακτηρίζεται από καλή προσαρµοστικότητα και χαµηλή 
παραγωγή πτητικής οξύτητας κατά την αλκοολική ζύµωση.  

Η Vitilevure M83 παράγει οίνους ισορροπηµένους και στρογγυλούς µε έντονα φρουτώδεις 
αρωµατικούς χαρακτήρες, υποβοηθώντας παράλληλα την εκχύλιση των φαινολικών συστατικών 
στις ερυθρές ποικιλίες και την ενίσχυση του ποικιλιακού χαρακτήρα. Η βελτίωση της αρωµατικής 
έκφρασης γίνεται αντιληπτή τόσο σε οσφρητικό όσο και σε γευστικό επίπεδο. 
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
Στέλεχος επιλεγµένο από το εργαστήριο Μικροβιολογίας της Martin Vialatte σε συνεργασία 

µε το εργαστήριο Aubanelle στην περιοχή του Bandol (Γαλλία).  
 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
• Γένος : Saccharomyces cerevisiae.  
• Χαρακτήρας killer : Το στέλεχος αυτό είναι ουδέτερο ως προς το χαρακτήρα killer. 
• Αντοχή στην  αλκοόλη : Μέχρι 15 % v/v αλκοόλη.   
• Κινητική της αλκοολικής ζύµωσης : Όλες οι πειραµατικές δοκιµές έδειξαν κανονική και πλήρη 

φάση ζύµωσης.  
 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
• Απόδοση : Ζυµώνει 16,8gr/Lt σακχάρων για παραγωγή 1% ν/ν αλκοόλης. 
• Παραγωγή θειώδη ανυδρίτη : πολύ µικρή έως µηδενική 
• Παραγωγή υδροθείου : πολύ µικρή έως µηδενική 
• Παραγωγή αφρού: πολύ µικρή 
• Παραγωγή πτητικής οξύτητας : πολύ µικρή ( < από 0,20g/LH2SO4) 
 

∆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. 


