
NUTRICELL® START

Nutrição orgânica

e 

mineral

Ativação da 

fermentação 

alcoólica

Nutrição complexa e 

completa

Nutriente para ativar a fermentação alcoólica em caso de défice de elementos nutritivos

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Composto por fosfato diamónico, 

autolisatos de levedura e leveduras 

inativadas, fontes importantes de azoto 

assimilável

• Os derivados de leveduras libertam 

vitaminas e oligoelementos necessários 

para o metabolismo adequado das 

leveduras e dos lípidos que otimizam o 

desempenho das LSA, particularmente 

no caso de fortes defecações

• A presença de paredes celulares de 

levedura, graças ao seu efeito 

desintoxicante, melhora o fim da 

fermentação em caso de stress das 

leveduras (baixa temperatura, forte 

clarificação, elevado grau alcoólico, 

etc.)

• Também contém tiamina, uma vitamina 

necessária para a multiplicação 

adequada das células das LSA

DOSAGEM

Dose recomendada: 20 a 60 g/hL, dependendo 

das necessidades nutricionais da levedura e do 

teor de azoto assimilável do mosto.

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação 

europeia em vigor:  60 g/hL.

ACONDICIONAMENTO

CONSERVAÇÃO

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da 

luz e conservar num local seco e isento de odores.

Proteger do congelamento. 

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informações aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e as normas de 

segurança em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento.

040/2022 - 1/2

1 KG

10 KG



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização:

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor.
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Dispersar NUTRICELL® START em 10 vezes o seu peso em água ou mosto (1kg por 10L).

YAN < 80 mg/L 80 mg/L < YAN < 140 mg/L 140 mg/L< YAN < 250mg/L

Álcoois 

superiores ++ +++ +++

e/ou

RECOMENDAÇÃO PARA UMA NUTRIÇÃO OTIMIZADA DE ACORDO COM A 

RIQUEZA NATURAL DO MOSTO, A FIM DE OTIMIZAR O POTENCIAL

20 g/hL na 

encuba 

20 g/hL + 20 g/hL em adição sequencial

durante 1/3 da AF 
20 g/hL no final 

de 1/3 da AF  

10 g/hL + 10 g/hL em 

adição sequencial 

durante 1/3 da AF 


