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NUTRIENTES 

NUTRIFERM ULTRA 
Nutriente orgânico para uma fermentação regular e saudável. 

 

 

COMPOSIÇÃO  

Autolisados de levedura, cloridrato de tiamina (vitamina B1) 0,2%. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Nutriferm Ultra é um nutriente desenvolvido com o objetivo de promover a fermentação regular e a 

produção de vinhos de qualidade com qualquer estirpe de levedura e mediante diferentes condições 

de fermentação escolhidas pelo enólogo. 

Nutriferm Ultra fornece: 
▪ Uma elevada quantidade de aminoácidos facilmente assimiláveis, usados pela levedura na síntese 

de proteínas necessárias para a geração de novas células e a manutenção de um bom 

metabolismo fermentativo; 

▪ Esteróis e ácidos gordos insaturados, necessários para a sobrevivência e resistência ao álcool; 
▪ Vitaminas e sais minerais, cofatores enzimáticos que garantem o regular funcionamento de todas 

as atividades e processos metabólicos da levedura. 

 

Devido à sua composição, Nutriferm Ultra é o ativador mais adequado para realçar as características 

varietais das uvas, pois promove o domínio da levedura selecionada e minimiza as condições de stress 

que podem levar ao aparecimento de desvios organoléticos. 

Os efeitos positivos de Nutriferm Ultra são particularmente evidentes em situações difíceis para o 

processo fermentativo, como por exemplo, elevados teores de açúcares, temperaturas muito altas ou 

muito baixas, presença de inibidores de fermentação, etc. 

 

Nutriferm Ultra encontra-se na fora microgranulada. A granulação reduz a formação de pós irritantes 

para o operador e facilita a solubilização do produto. Nutriferm Ultra é classificado como um produto 

Easytech, título que distingue leveduras EnartisFerm e ativadores de fermentação Nutriferm que podem 

ser adicionados diretamente ao mosto, sem necessidade de prévia reidratação. 
 

 

APLICAÇÕES 

▪ Fermentação em condições difíceis: temperaturas muito baixas ou muito altas, fermentações em 

redução, com mostos com alto teor de açúcar, baixa turbidez, baixo pH, etc.; 

▪ Mosto com falta de nutrientes; 
▪ Privilegiar a expressão do caráter varietal da uva; 
▪ Nutrição de leveduras utilizadas em inoculação direta Easytech. 
 

 

DOSES 

10 – 30 g/hL (dose máxia legal na UE).  

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Dispersar Nutriferm Ultra diretamente no mosto ou num pequeno volume de água ou mosto (1:10) e 

adicionar no momento da inoculação da levedura. Homogeneizar com uma remontagem. 

No caso de fermentação em lagar, polvilhar Nutriferm Ultra diretamente na superfície das massas, 

esperar 10-15 minutos e em seguida, homogeneizar bem. 

Nutriferm Ultra fornece azoto na forma de aminoácidos e para facilitar o seu consumo pela levedura, 

deve ser utilizado nas fases iniciais da fermentação ou na preparação do pé de cuba. 
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EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

Embalagem: 1Kg – 10 Kg   
 

Embalagem fechada: manter o produto num local fresco, seco, bem ventilado. 

Embalagem aberta: selar cuidadosamente a embalagem e manter como acima indicado. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

Produto fabricado a partir de matérias-primas em conformidade com: 

Codex Oenologique International 

 

Produto aprovado para ser utilizado em enologia de acordo com: 

Regulamento (UE) N. 2019/934 
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