
 

 

 

 

 

NUTRICELL MIDFERM 
 

Nutriente complexo, para uma perfeita condução dos fins de fermentação alcoólica  

em caso de carência azotada. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

NUTRICELL MIDFERM liberta no meio azoto mineral que junto com um aporte de oxigénio permite 

a síntese de esteróis necessários à levedura para assegurar uma boa resistência membranar 

face ao aumento do etanol no meio. NUTRICELL MIDFERM liberta também azoto orgânico que 

intervém na síntese das proteínas de transporte dos açúcares através da membrana para 

permitir a sua assimilação. As cascas de leveduras presentes em NUTRICELL MIDFERM permitem 

uma destoxificação do meio graças à adsorção de inibidores tais como os ácidos gordos de 

cadeia média (C6, C8, C10). 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

NUTRICELL MIDFERM é um nutrimento complexe (sem sulfato) que contém os elementos 

necessários para: 

 Assegurar a boa realização do fim da fermentação alcoólica dos mostos com carência 

de azoto (YAN < 80 mg/L). 

 Dar um novo impulso às fermentações alcoólicas lânguidas. 
 

APLICAÇÕES 
 

 Adição no meio da FA nos mostos em condições difíceis (carência nutritiva, alto grau 

alcoólico...) 

 Adição assim que a FA começar a desacelerar-se (perda dos pontos de densidade fraca) 
 

DOSE DE EMPREGO 
 

20 a 60 g/hL.  

Dose máxima legal: 200 g/hL  
 

MODO DE EMPREGO 
 

Dispersar NUTRICELL MIDFERM  em 10 vezes seu peso de água ou de mosto. 

Incorporar ao volume a ser tratado. Homogeneizar bem.  

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Usar em conformidade com a regulamentação em vigor. 
 

ACONDICIONAMENTO 
 

1 kg e 10 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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