LEVURE MVO 3001 YSEO
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΚΡΥΟΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο σακχαροµύκητας MVO 3001 YSEO επιλέχτηκε για την παραγωγή ερυθρών οίνων
ποιότητας εξαιτίας των τεχνολογικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων του.
Ο σακχαροµύκητας MVO 3001 YSEO, ενδείκνυται για την παραγωγή συµπυκνωµένων,
αρµονικών και σύνθετων ερυθρών οίνων συµµετέχοντας αφενός στην εκχύλιση φαινολικών
συστατικών, κυρίως µαλακών τανινών, αναδεικνύοντας το πλούσιο στόµα αλλά ταυτόχρονα
διατηρώντας τους ποικιλιακούς χαρακτήρες της φρεσκάδας και του φρουτώδους.
Ο σακχαροµύκητας MVO 3001 YSEO, διαθέτει την ικανότητα να προσαρµόζεται ιδανικά
στη µέθοδο προζυµωτικής κρυοεκχύλισης, που απαντάται συχνά στη Βουργουνδία για την
παραγωγή συµπυκνωµένων ερυθρών οίνων παλαίωσης. Το στέλεχος MVO 3001 YSEO είναι
ανθεκτικό στο θειώδη ανυδρίτη και στις χαµηλές θερµοκρασίες. Αναπτύσσεται χωρίς προβλήµατα
κατά την προζυµωτική εκχύλιση και ολοκληρώνει οµαλά την αλκοολική ζύµωση. Κυριαρχεί έναντι
ανεπιθύµητων στελεχών και διαθέτει οµαλή και πλήρη ζυµωτική ικανότητα µε µικρή παραγωγή
πτητικής οξύτητας.
Μελετήθηκε κυρίως στην ποικιλία Pinot Noir. ∆ιαθέτει όµως το δυναµικό και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για την παραγωγή ερυθρών οίνων τόσο µε τη µέθοδο
της κλασσικής ερυθρής οινοποίησης όσο και µε τη µέθοδο της προζυµωτικής εκχύλισης σε υψηλή
θερµοκρασία, όπως επίσης και για τη δηµιουργία διαφορετικών τύπων οίνων (π.χ ροζέ).

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Ο σακχαροµύκητας MVO 3001 YSEO αποµονώθηκε στη Βουργουνδία από την ποιοτική
περιοχή του Cote de Nuits µετά από τρία χρόνια δοκιµών σε εργαστηριακή και σε βιοµηχανική
κλίµακα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Γένος : Saccharomyces cerevisiae.
• Xαρακτήρας killer : Το στέλεχος αυτό είναι killer και εγκαθίσταται πολύ καλά µετά τον
εµβολιασµό.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
• Αντοχή στην αλκοόλη : µέχρι 15 % ν/ν αλκοολικό τίτλο.
• Κινητική της αλκοολικής ζύµωσης : Όλες οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν γρήγορη
έναρξη, κανονική και πλήρη φάση ζύµωσης.
• Κλίµακα θερµοκρασίας : µεταξύ 10 και 32οC.
• Παραγωγή πτητικής οξύτητας : µικρή.
• Ανάγκη σε θρεπτικά : µέτρια. Προσθέστε συστηµατικά οξυγόνο και ACTIFERM 1-2, ή
ACTIFERM MVR για γλεύκη πλούσια σε σάκχαρα (∆ΑΤ > 13%ν/ν αλκοόλη).
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εµβολιασµός των οίνων.
Ενυδατώστε τους ξηρούς ζυµοµύκητες σε δεκαπλάσιο όγκο χλιαρού νερού θερµοκρασίας 35o
37 C. Ανακατεύστε και στη συνέχεια αφήστε να ενυδατωθούν για 15 µε 20 λεπτά. Εγκλιµατίστε το
εµβόλιο στη θερµοκρασία του γλεύκους προσθέτοντας σταδιακά ίση ποσότητα γλεύκους: όµως
κάθε φορά η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του εµβολίου και του προστιθέµενου γλεύκους δεν
πρέπει να ξεπερνά τους 10oC.
Εισάγετε το εµβόλιο στη δεξαµενή µε τη βοήθεια ανακύκλωσης. Η διάρκεια προετοιµασία
και χρήσης του εµβολίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 λεπτά.
Στην περίπτωση προζυµωτικής κρυοεκχύλισης συνιστάται ο εµβολιασµός σε δύο φάσεις:
Πρώτος εµβολιασµός µε 50 γρ/τόνο µερικές ώρες ή ηµέρες µετά την εισαγωγή των σταφυλιών στη
δεξαµενή κρυοεκχύλισης για να αποτραπεί η ανάπτυξη γηγενών ζυµών και για να κυριαρχήσει στο
περιβάλλον το επιλεγµένο στέλεχος. ∆εύτερος εµβολιασµός µε 150 γρ/τόνο, µετά το τέλος της
κρυοεκχύλισης για καλύτερη εγκατάσταση και κυριαρχία του επιλεγµένου ζυµοµύκητα, έτσι ώστε
η αλκοολική ζύµωση να ξεκινήσει αµέσως.

∆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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