
VIALATTE FERM® R26

Produção de 

ésteres

e de álcoois

superiores

Nova estirpe adaptada a 

Syrah, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, 

Carménère, etc. 

Levedura para a produção de vinhos tintos frutados e com notas de especiarias, do tipo Syrah moderno

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 

• Cinética de fermentação: Média 

• Temperatura ideal de fermentação: 22 -

30°C

• Resistência ao etanol: Média-elevada  

(>14,5% vol. <16% vol.)

• Produção de glicerol: Média - (8 g/L)

• Produção de SO₂: Baixa 

• Produção de H₂S: Baixa 

• Necessidade de azoto: Média

• Produção de acidez volátil: Média-baixa

DOSAGEM E APLICAÇÃO

20 g/hL. 

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: 

proteger da luz e conservar num local seco e isento 

de odores. Proteger do congelamento.

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de 

segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.
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500g

Para vinhos tintos 

modernos, frutados 

e com notas de 

especiarias



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

110/2022 - 2/2

1) Dispersar a Levedura Seca Activa (LSA) em 10 vezes o seu peso de uma mistura de água e mosto em 

proporções equivalentes, a uma temperatura entre 35 e 40°C. 

2) Deixar repousar durante 20 minutos e, em seguida, homogeneizar suavemente o agente fermentador. 

Se a diferença de temperatura entre o agente fermentador e o mosto não exceder 10°C, incorporar o agente 

fermentador diretamente no mosto. Caso contrário, duplicar o agente fermentador com mosto, aguardar 10 minutos, 

homogeneizar suavemente e adicionar ao mosto.

Precauções de utilização : 
Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 
Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.

RESULTADOS DO TESTE

É BOM SABER!

Os norisoprenoides são aromas primários

das uvas. São derivados da degradação

(clivagem oxidativa) dos carotenoides

(pigmentos naturais).

Depois, estão presentes como precursores

não odoríferos e libertados

enzimaticamente.

A β-damascenona e a β-ionona são as

mais conhecidas e mais presentes nos

vinhos.

Estas duas moléculas aromáticas atuam

como intensificadores do aroma frutado.

A β-ionona também pode ser responsável

por notas de violeta, características de

alguns Syrah.

Determinação dos ésteres

Soma de ésteres frutados Soma de ésteres florais Soma de ésteres

Referência no Syrah 2019

Referência no Syrah 2021

Determinação dos norisoprenoides

Soma de norisoprenoides β-damascenona (µg/L) β-Ionona (µg/L) 

Referência no Syrah 2019

Referência no Syrah 2021
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