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Approved by OMRI for
use in organic wines DYNASTART®

Patent F 2.736.651
Като комбинация от фактори определящи растежа и оцеляването на активните сухи дрожди, DYNASTART® се

прибавя при рехидратацията на дрождите, с цел спокойно завършване на ферме нтацията
Продукт  в съответствие с Œnological Codex

ОПИСАНИЕ

Специфичен дрожден продукт с естествено богато съдържание на витамини, минерали мастни киселини и стероли .
DYNASTART® подобрява устойчивостта към трудните условия на средата (висок алкохол , ниски температури на
ферментация) но също така компенсира недостига на стероли (ниска мътност, анаеробна
винификация).
DYNASTART® подобрява жизнеността и цялостния метаболизъм на дрождите, като по този начин:
• Значително се повишава устойчивостта към етанола.
• Избягава се прекомерното продуциране на летливи киселини.
• Подобрява се освобождаването на аромат / продуцирането на аромат  от дрождите.
• Подобрява се работоспособността на дрождите.
ЕНОЛОГИЧНА УПОТРЕБА

Да се използва особено в случай  на висок потенциален алкохол,ниска мътност, ниска температура на ферментация и при
рестартиране на ферментация .
• Използван още при рехидратация на дрождите, DYNASTART® доставя основни за дрождената мембрана
елементи (стероли) и гарантира пропускливостт а на мембраната, устойчивостта й на алкохол и голяма проводимост на захар при
последната генерация дрожди .
• DYNASTART® не доставя усвоим азот. В случай на азотен недостатък, добавянето на амониеви соли или органичен
азот остава.
НАУЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТА ЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Растежните фактори които се съдържат в DYNASTART® (витамини и минерали) са в такова количество че да
се избягва образуването на нежелани компоненти, като в същото време спомагат за растежа на клетката  и
представляват ко-фактори за транспортния механизъм на мембраната на клетката. Факторите спомагащи
оцеляването  (стероли, мастни киселини) играят важна роля при ферментационния метаболизъм и устойчивостта
на алкохол.
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• Стабилна ферментация и завишена устойчивост на
алкохол
Когато потенциалния алкохол е много висок (например
при червените вина), приемането на стероли предпазва
мембраната от разрушаване и повишава жизнеността
на клетката, което позволява стабилното завършване
на ферментацията.
Tempranillo 2006, TAP 14 %vol., 3 дни мацерация. Контролата
спира ферментация при плътност 999.

ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид ........................................................... прах
Цвят ......................................................... бежов 
Относителна плътност ........................... прибл. 600гр/л 
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• Предпазва от прекомерно образуване на летливи киселини .
Подготовката на дрождите за стреса (н едостиг на храна, висок осмотич ен шок) преди засяване посредством добавянето на
DYNASTART® ограничава продуцирането на летливи киселини до 50% при трудните ферментации . (данните са
налични, свържете се с нас).

• Подобрено продуциране на аромати
Чрез подсилване общото количество компоненти в
мъстта, DYNASTART® оптимизира дрождения
метаболизъм и ензимният механизъм, особенно
по отношение получаването на
ферментационни аромати или оптималното
освобождаване на определени ароматни
предшественици като тиолите.

35 X5 X5 + Dynastart®
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[C]: Концентрация на
компонентите във виното.
PT:Концентрация на прага на
усещане.
4MMP: Boxwood; broom.
3MH: Citrus. A3MH:
Exotic fruit.

Sauvignon blanc 2005,Australia,TAP 13%vol.
Differences apparentat tasting.• Подобрена работоспособност на дрождите.

Използването на DYNASTART® при рехидратация на дрождения стартер  позволява по-доброто адаптиране и размножаване
на дрождите. При влагане на дрожден стартер, цялостното състояние на дрождите се подобрява като ферментацията завърш ва
по-бързо и чисто.
• Лагфаза и предферментационна мацерация (студено настойване).
Важно е да се отбележи че добавянето на DYNASTART®  спомага за по-бързото извеждане на
ферментацията, но не намаля лаг фазата . В случай на провеждане на студена мацерац ия,  е
препоръчително засяването да бъде на два етапа: едната част да се сложи преди мацерацията а другата част да
се прибави в края на настойването, като и в двата случая се използва DYNASTART®.
ПРОТОКОЛ ЗА УПОТРЕБА

ЕНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Да се добави къ м водата за рехидратация преди
дрождите. Не добавяйте директно към ферментатора
(компонентите доставяни от DYNASTART ®  ще се усвоят
от дивата флора или ще се свържат с други
елементи).

ДОЗИРОВКА

30 g/hL за бели, розе  или червени мъсти да се
добавят към водата за рехидратация преди
дрождите.
За първо засяване или при рестартиране на ферментация
(в такъв случай, моля вижте нашия протокол за
рестартиране).ВЛАГАНЕ

Не използвайте отворени пакети .
Използвайте чисти съдове. Разтворете  цялото количество DYNASTART® в 20 пъти по-голямо количество вода с
температура 37°. Разбъркайте добре и добавете сухите дрожди. Следвайте протокола за адаптиране на
сухите дрожди (вижте опаковките ни).
СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхраня в сухо помещение без странични миризми, 
на стайна температура, в оригинална, неотворена 
опаковка. Срок на годност: 3 години.

ОПАКОВКИ

1kg плик.
5kg плик.

За оптимално ръководене храненето на дрождите по време на алкохолната ферментация, вижте нашето Техническо Ръководство « Добър мениджмънт 
наферментационните активатори ».
AНормалното провеждане и завършване на алкохолната ферментация е основен фактор за бързото извеждане на малолактичната ферментация .

l'œnologie par nature

BP 17 – 33072 BORDEAUX CEDEX – Tél. : +33 (0)5 56 86 53 04 – www.laffort.com

ХИМИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Влажност ............................................... <7% Арсен ......................................... < 3 ppm
Общ азот ............................................... <11% Олово ........................................ < 2 ppm
Салмонела/25гр .................................... няма Живак ........................................ < 1 ppm
E.coli/гр .................................................. няма Кадмий ...................................... < 1 ppm
Стафилококус ауреус/гр ....................... няма




