VITILEVURE GRENACHE
Στέλεχος L3574
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο σακχαροµύκητας Vitilevure Grenache είναι ο πρώτος που επιλέχθηκε ειδικά για την
ποικιλία Grenache µε σκοπό τη µέγιστη έκφραση του αρωµατικού χαρακτήρα της ποικιλίας. Η
επιλογή έγινε δυνατή µετά από την ανακάλυψη των χηµικών ενώσεων που είναι υπεύθυνες γι’
αυτά τα αρώµατα. Ο Vitilevure Grenache παράγει αυτές τις ενώσεις κατά τη διάρκεια της
ζύµωσης, µε φυσικό τρόπο, σε µεγαλύτερες ποσότητες από άλλους ζυµοµύκητες δίνοντας στους
παραγόµενους οίνους πολυπλοκότητα και τυπικότητα: αρώµατα µπαχαρικών, λουλουδιών (ίρις),
υπερώριµων φρούτων.
Λόγω των αρωµατικών του ιδιοτήτων, αλλά και των ζυµωτικών (κατάλληλος για την
ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύµωσης) και εκχυλιστικών (καλή απόδοση σε γλεύκος και µεγάλη
εξαγωγή χρώµατος), ο σακχαροµύκητας Vitilevure Grenache είναι ο καταλληλότερος για την
παραγωγή οίνων προερχόµενων από Grenache, τόσο µονοποικιλιακών όσο και οίνων ανάµιξης.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Στέλεχος επιλεγµένο από την INTER RHÔNE από αποµονώσεις στελεχών στα καλύτερα
αµπελοτόπια της περιοχής Côtes-du-Rhône (Chateauneuf-du-Papa, Gigondas,…)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Γένος : Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae.
• Χαρακτήρας killer : Το στέλεχος αυτό είναι ουδέτερο ως προς το χαρακτήρα killer και γι'αυτό
δρα πολύ καλά κατά τον εµβολιασµό του (επιβεβαίωση στο 100% των δοκιµών εµβολιασµού).
• Αντοχή στην αλκοόλη : Μέχρι 15 %v/v αλκοόλη σε συνθετικό υπόστρωµα και 16 %v/v σε
οίνους.
• Κινητική της αλκοολικής ζύµωσης : Κανονική και πλήρης φάση ζύµωσης.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•
•

Απόδοση : Ζυµώνει 16,8gr/Lt σακχάρων για παραγωγή 1 %ν/ν αλκοόλης.
Παραγωγή θειώδη ανυδρίτη : πολύ µικρή.
Παραγωγή υδροθείου : καθόλου.
Παραγωγή αφρού: µικρή.
Παραγωγή πτητικής οξύτητας : µικρή, 0.1-0,2 gr H2SO4/Lt σε οίνους από Grenache.

∆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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