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FICHA TÉCNICA 

 

NUTRIENTES DE LEVEDURAS 

NUTRIFERM ADVANCE 
Nutrientes de leveduras complexos para suplemento a meio da fermentação 

 

 

COMPOSIÇÃO 

Leveduras inativadas, DAP e celulose. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A principal causa das paragens de fermentação ou fermentações lentas é a dissolução das paredes 

celulares da levedura, pelo álcool, particularmente a altas temperaturas. O efeito fisiológico desta 

dissolução é a destruição de proteínas de transporte de açúcares causando a morte progressiva das 

leveduras e a paragem da fermentação.  

  

Nutriferm Advance previne a morte da levedura, fornecendo: 

• Azoto a meio da fermentação, permitindo que as proteínas de transporte de açúcares 

mantenham a sua atividade vital até à conclusão da fermentação alcoólica 

• Lípidos de leveduras inativadas que reforçam as paredes celulares das leveduras para fornecer 

resistência quando em ambiente de elevado teor alcoólico. 

• Desintoxicação por adsorção de ácidos gordos de cadeia curta (que inibem o metabolismo 

das leveduras) através da ação sinérgica das paredes das leveduras e da celulose. 

 

 

APLICAÇÕES 

Nutriferm Advance é adicionado a aproximadamente 1/3 do esgotamento de açúcares para manter a 

viabilidade e atividade das leveduras até à conclusão da fermentação. Para aumentar a sua eficácia, 

adicionar 5-10 mg/L de oxigénio entre 1/3 e 1/2 da depleção de açúcares. A adição de Nutriferm 

Energy ou Nutriferm Arom Plus no início da fermentação é recomendada para uma fase eficaz de 

crescimento das leveduras. No caso de baixo AFA (inferior a 150 mg/L), suplementar com DAP a partir 

das 24 horas após a inoculação. 

 

 

DOSAGEM 

20-40 g/hL (1.7–3.4 lb/1000 gal) dependendo do AFA inicial no mosto, maturação das uvas, 

temperatura de fermentação, estirpe de levedura, etc. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Dissolver o Nutriferm Advance num volume de água, ou mosto, 10 vezes superior ao seu peso. Adicionar 

a 1/3 do esgotamento de açúcares e misturar bem. 

 

EMBALAGEM E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

1 kg, 10 kg 

  

Embalagem selada: armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. 

Embalagem aberta: voltar a fechar cuidadosamente e armazenar como indicado acima. 

 

LEGISLAÇÃO 

O produto está em conformidade com: 

Codex Enológico Internacional 

 

Produto aprovado para enologia, em conformidade com: 

Reg. (UE) 2019/934 e alterações subsequentes. 

 

Dose máxima legal permitida na UE: 250 g/hl  
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