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FICHA TÉCNICA 
 

 

NUTRIENTES DE LEVEDURAS 

NUTRIFERM ML 
               Nutrientes específicos para bactérias láticas 

 

 

COMPOSIÇÃO 

Leveduras autolisadas, celulose. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Nutriferm ML é um novo ativador biológico da fermentação concebido para otimizar a fermentação 

malolática. 

Nutriferm ML contém leveduras autolisadas ricas em aminoácidos, polissacáridos e polipéptidos da 

parede celular, importantes para vinhos com baixo teor de azoto (uvas muito maduras) ou que não 

estagiaram em contato com borras. Ao aumentar a disponibilidade de nutrientes no vinho, Nutriferm ML 

melhora radicalmente a sobrevivência das células bacterianas na inoculação e acelera a sua 

multiplicação. 

A celulose serve de suporte para as células bacterianas e adsorve compostos que são tóxicos para as 

bactérias. O efeito combinado e sinérgico de todos estes componentes, para além de promover a 

dominância da estirpe inoculada, reduz significativamente a duração da fermentação malolática. 

 

APLICAÇÕES 

• Nutrição de bactérias lácticas  

• Promove a fermentação malolática, mesmo em vinhos difíceis.  

• Reduz a duração da fermentação. 

 

 

DOSAGEM 

20 – 30 g/hL (1.7-2.4 lb/1,000 gal) 

 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Dissolver Nutriferm ML numa pequena quantidade de água ou vinho (1:5). Adicionar ao vinho 

homogeneamente antes da inoculação com bactérias láticas. 

 

EMBALAGEM E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

1 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. 
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