SULFATE D’ AMMONIUM
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το άλας του Θειικού αµµωνίου -SULFATE D’AMMONIUM- έχει σε καθαρή κατάσταση τη
µορφή άοσµης λευκής κρυσταλλικής σκόνης.
Μοριακός Τύπος : (NH4)2SO4
Μοριακό Βάρος : 132,10
Το SULFATE D’AMMONIUM χρησιµοποιείται στην οινολογία λόγω της περιεκτικότητάς
του σε αµµωνιακό άζωτο, συστατικό απαραίτητο τόσο για τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών που
ρυθµίζουν τον πολλαπλασιασµό των κύτταρων των ζυµών, όσο και για τη βιοσύνθεση των
πρωτεϊνών των κυτταρικών τοιχωµάτων που είναι απαραίτητες για τη µεταφορά των σακχάρων από
το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον του κυττάρου του σακχαροµύκητα.
Η έλλειψη αζώτου καθιστά τους σακχαροµύκητες ανήµπορους τόσο να πολλαπλασιαστούν
όσο και να ζυµώσουν τα σάκχαρα. Το αφοµοιώσιµο άζωτο που υπάρχει στο γλεύκος
καταναλώνεται άµεσα τις πρώτες ώρες της αλκοολικής ζύµωσης µε αποτέλεσµα πολλές φορές να
παρουσιάζεται έλλειψη προς το τέλος της, γεγονός που εµπεριέχει τον κίνδυνο διακοπής της
ζύµωσης πριν αυτή ολοκληρωθεί.
Η προσθήκη SULFATE D’AMMONIUM µε την έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης
εξασφαλίζει τόσο την οµαλή διεξαγωγή της όσο και την ολοκλήρωσή της.
Ωστόσο στην περίπτωση γλευκών αυστηρά απολασπωµένων ή µε σηµαντική έλλειψη αζώτου
προτείνεται η χρήση προϊόντων που συνδυάζουν θειικό αµµώνιο και κελύφη ζυµών όπως για
παράδειγµα το ACTIFERM 1-2.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Συνιστώµενη δοσολογία κατά τη δηµιουργία του εµβολίου : 100-150gr/tn
• Συνιστώµενη δοσολογία κατά τη διάρκεια της ζύµωσης : 100-150gr/tn όταν η πυκνότητα
φθάσει περίπου 1,040gr/mL
• Μέγιστη επιτρεπόµενη δοσολογία : 1Kg/tn. Σύµφωνα µε την οδηγία Ε.Ε.1493/99 η συνολική
περιεκτικότητα σε άζωτο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1g/L. Η προσθήκη του SULFATE
D’AMMONIUM επιτρέπεται αποκλειστικά σε γλεύκη και γλεύκη εν ζυµώσει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ιαλύστε την απαιτούµενη ποσότητα του SULFATE D’AMMONIUM σε δεκαπλάσια
ποσότητα γλεύκους (άµεση διάλυση). Ενσωµατώστε κατά την διάρκεια που προσθέτετε τις ζύµες,
είτε µαζί είτε απ' ευθείας στο γλεύκος. Οµογενοποιείστε καλά. Όταν η προσθήκη γίνει κατά τη
διάρκεια της ζύµωσης πρέπει να συνοδεύεται από αερισµό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιατίθεται σε συσκευασία του 25Kg. Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και
άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 25oC µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.

• 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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