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Riglyne vir suksesvolle vat fermentasies van chardonnay

STAp 1  Gebruik die korrekte dosis aktiewe droë wyngis. Pas dit aan indien nodig. Met ongeveer 22°B 
is 30 g/hl die minimum hoeveelheid droë gis wat gebruik moet word. Gebruik 40g/hl indien met hoër 
suikers gewerk word (>14% alkohol). ’n Laer dosis gis = laer direkte kostes = laer sekuriteit = hoë 
risiko en hoër indirekte kostes deur bv. ’n slepende fermentasie.

STAp 2  Die korrekte rehidrasie tesame met die korrekte voedingstowwe. Volg die vervaardiger se voor-
skrifte nouliks na, en sien toe dat GO-FERM pROTECT® wat die nodige mikrovoedingstowwe, 
asook sterole tydens rehidrasie voorsien wel gebruik word. 

STAp 3  Voorkom ’n temperatuur skok, en sien toe dat die gerehidreerde gis behoorlik afkoel voordat dit by 
die mos gevoeg word. Die temperatuur verskil moet so klein moontlik wees (<10°C).

STAp 4  Voeg 30 g/hl OptiWhite® by die sap voor die aanvang van fermentasie. Dit verseker goeie 
mondgevoel, beskerm die vrugtige karakter en ondersteun verbeterde rakleeftyd. OptiWhite® on -
dersteun ook die fermentasie proses deur die klein hoeveelhede aminosure wat daarin voorkom. Dit 
help ook om skadelike komponente te absorbeer.

STAp 5  Voeg ±15g/hl FERMAID K™ by sap ongeveer 6-12 ure na inokulasie van dis gis, spesifiek as die 
sap se stikstofvlakke baie laag is (100 mgN/l). Vermy die toevoeging van enige DAP tydens die 
stadium.

STAp 6 Doen gereelde roer aksies (“batonnage”), minstens een maal per dag om te verseker alle gis bly 
in suspensie. Voer versigtig uit om te verseker dat uitermatige skuimvorming nie plaasvind nie. Die 
toediening van presiese hoeveelhede suurstof tydens vat fermentasies is baie moeilik. Deur egter 
alle ander stappe nouliks deur te volg behoort steeds ’n goeie fermentasie te verseker. 

STAp 7  Voeg ±20 g/hl FERMAID K™ by wanneer ongeveer 5-6°B reeds afgegis is. Doen toevoe gings 
stelselmatig.

STAp 8  handhaaf ’n temperatuur van 16-18°C of selfs hoër deur die verloop van die fermentasie ten einde 
te verseker dat die onderskeie gisrasse nie deur te lae temperature benadeel word nie.

STAp 9 handhaaf ’n turbiditeit hoër as 100-150 NTU’s. Sien toe dat die mos nie te blink is nie, want 
tesame met lae temperature kan dit fermentasie probleme veroorsaak.

LALVIN QA23™ BAIE VEELSYDIG EN ’N GOEIE KEUSE VIR 
SAUVIGNON BLANC 
QA23 is ’n isolaat van die noorde van Portugal, deur die Universiteit van Tras-os-Montos en Alto Duaro 
– UTAD, in samewerking met die Wingerdkundige kommissie van Vinhos Verdes. Hierdie ras word 
ge kenmerk deur sy lae voedingsbehoefte, asook sy vermoë om baie blink mos suksesvol droog te fer-
menteer. QA23 handhaaf ’n gemiddelde fermentasie tempo oor ’n redelike wye temperatuur gebied, en 
het ’n alkohol toleransie van tot 16%. Hierdie gisras kan gebruik word vir die bereiding van vars vrugtige 
witwyne met ’n baie kenmerkende sitrus tipe aroma, ’n karaktertrek eie aan hierdie ras. QA23 vertoon 
goeie beta-glukosidase aktiwiteit wat die vrystelling van sekere gebonde terpene meebring in variëteite 
waar dit wel voorkom. Hierdie bydrae kan baie positief wees, veral as wyn vir ’n tydperk op die moer 
gelaat word. Dit is dus ideaal vir die bereiding van vrug gedrewe en ongehoute Chardonnay. QA23 is 
ondersteunend tot die verloop van AMG.

Aanbeveling: Dit kan met sukses op Sauvignon blanc, Chardonnay, Chenin blanc, Nouvelle, Riesling, 
Gewürztraminer, Pinot Gris en Sémillon gebruik word. QA23 word allerweë beskou as ’n uiters veelsy-
dige witwyn gis. Onlangse werk wat deur die AWRI (Australian Wine Research Institute) gedoen is, het 
aangetoon dat QA23 die vermoë besit om die omskakeling van sekere tiole na vlugtige komponente te 
kan doen. Dit kan van besondere belang wees by die bereiding van tropiese tipe Sauvignon blancs.

Voorsorgmaatreëls: QA23 vertoon baie goed, selfs onder baie moeilike fermentasie toestande. Dit is 
egter belangrik om nie die onmoontlike te verwag, en die gisras onder uiters abnormale omstandighede 
aan te wend nie. Respekteer die parameters van Goeie Wynmaak Praktyke.
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