
 

 

 

 

 

 

ORIGIN SH 
 

Produto de colagem em mosto, inovador e específico para limitar o risco  

de degradação dos tióis 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

ORIGIN SH é um produto de colagem de nova geração que se apresenta na forma de um pó 

de cor clara. ORIGIN SH atua nos metais pesados contidos nos mostos e liberta compostos 

redutores, limitando assim a degradação dos tióis.  
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

ORIGIN SH é composto por diferentes matérias ativas que agem em sinergia para preservar o 

potencial aromático das uvas, nomeadamente as variedades ricas em precursores de tióis. 

 

Os metais pesados são muito negativos para os aromas. Na qualidade de catalizadores, eles 

favorecem as reduções de oxidações.  Eles também podem engendrar uma diminuição da 

intensidade aromática, como é o caso para o cobre que reage com as funções SH dos tióis, 

acarretando a sua precipitação. 

 

 ORIGIN SH fixa os metais pesados. A sua ação negativa sobre os aromas dos vinhos é 

portanto fortemente limitada e o potencial aromático da uva pode exprimir-se de 

maneira ideal. 

 

 Além disso ORIGIN SH protege os aromas dos vinhos das oxidações pela libertação de 

compostos redutores. Ele desencadeia também reações seletivas com polifenóis 

fazendo com que eles se precipitem antes que se oxidem e provoquem oxidações. 
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Figura n°1: Impacto de ORIGIN SH na concentração em tióis de um Sauvignon branco (Bordéus), com uma levedura 

reveladora de tióis  (Levedura A) e uma levedura neutra (Levedura B) 
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O par VIALATTE FERM W28 e ORIGIN SH é ideal para otimizar a concentração em tióis nos vinhos. É 

recomendado igualmente utilizar uma nutrição orgânica como NUTRICELL AA. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Vinificação das castas ricas em precursores de tióis voláteis para a elaboração de vinhos 

brancos (Sauvignon Blanc, Colombard, Petit Manseng) ou de vinhos rosés e de vinhos 

tintos (Cabernet, Syrah …) 

 Utilização em mosto logo antes da adição das leveduras.  
 

DOSE DE EMPREGO 
 

30g/hl para teores em cobre inferiores a 1mg/L 

50g/hl para teores em cobre de 1mg/l a 3 mg/l 

70g/hl para teores em cobre superiores a 3mg/L  

 

Dose máxima legal 80g/hl. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

Diluir ORIGIN SH em 10 vezes seu peso de mosto em seguida incorporar no mosto depois da 

defecação.  Homogenizar por uma remontagem.  

 

Precauções de utilização: 

O tratamento deve ser o objeto de uma inscrição no registo de cave. 

A implementação do tratamento fica sob a responsabilidade de um enólogo ou de um  

técnico qualificado.  

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

Sacos de 1 e 5 kg 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem cheia, selada na origem, ao abrigo da luz num lugar seco e isento de odor.  

Embalagem aberta: a ser utilizada rapidamente. 

 
As informações que figuram aqui acima correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos. Elas são dadas sem compromisso nem garantia à medida 
que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Elas não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e os dados de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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