
AVANTAJE ENOLOGICE

PENTRU UZ ENOLOGIC 

Sterolii şi acizii graşi nesaturaţi joacă un rol important în 
menţinerea inegrităţii structurală şi funcţională a 
membranei celulare. În condiţiile enologice (anaerobe, 
turbiditate redusă), drojdiile sunt de multe ori lipsite de 
aceste elemente ceea ce le face foarte sensibile la 
condiţiile dificile de mediu (presiune osmotică, alcool total 
ridicat, temperaturi extreme, compuşi inhibitori, etc.).

În condiţii de stress, drojdiile produc un plus de compuşi 
nedoriţi (aciditate volatilă, compuşi silfuroşi volatili, acizi graşi 
cu catenă scurtă inhibitori de bacterii lactice) şi mai puţini 
compuşi de interes (în special arome). Pe de altă parte, 
riscul unei fermentaţii leneşe şi/sau oprirea fermentaţiei este 
prezent. În acelaşi timp, mediul prezintă un vid microbiologic 
care favorizează dezvoltarea germenilor de alterare printre 
care Brettanomyces.  

Utilizarea de Oenostim® reduce riscul contaminare 
şi asigură un sfârşit al fermentaţiei complet şi rapid 
şi favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice.

1. Optimizarea fermentaţiei: 
- implantare garantată
- FA rgulată şi completă

oenostim® este un activator pe bază de produse din drojdii, bogat în factori de creştere (vitamine şi 
elemente minerale) şi factori vitali (steroli, acizi graşi nesaturaţi). Ajută încă din faza de rehidratare, 
elementele sale sunt asimilate direct de drojdii cu ameliorarea metabolismului lor global şi a rezistenţei 
lor la condiţiile ostile din vin.   
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Preparat din drojdii pentru 
utilizare la rehidratare
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Sterolii şi acizii graşi nesaturaţi joacă un rol 
important în menţinerea integrităţii structurale 
şi funcţionale a membranei celulare.

Triplul efect al Oenostim®:
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Caracteristica testului: 

Sauvignon Blanc, 2006;

alcool 13,4%;
4,9 g/L (H2SO4); pH 3,42

Zile după însămânţare

Oenostim
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REZULTATELE TESTULUI 



Legendă: 

Sulfura de dimetil (pîrţ) 
Metanol 
H2S (ouă stricate)

UTILIZARE

Preparare şi păstrare:
Adjuvant al fazei de rehidratare a drojdiilor selecţionate.
A se urma indicaţiile de pe ambalaj şi fişa tehnică.

AMBALARE

Pachet de 1kg sau de 5kg.
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2. Vinuri mai curate:
- Producţie redusă de compuşi nedorişi (AV, H2S, …)
- Reduce riscul de alterări cauzate de Brettanomyces.

3. Vinuri mai aromate:
- Optimizarea metabolismului drojdiei

A3MH (fructul pasiunii)

3MH (grepfruit)

4MMP (buxus)

Doza:  30 g/hL. 
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Legendă: 

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 




