Nutriente à base de sulfato de amónio e tiamina

CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES ENOLÓGICAS




NUTRIACTIV complementa os mostos em azoto assimilável e tiamina, melhorando a dinâmica fermentativa,
proporcionando vinhos com acidez volátil muito baixas, mesmo em condições adversas.
Em função das condições do mosto (teor inicial de azoto, turvação, etc.) é aconselhável corrigir o teor em
azoto assimilável para valores entre 180 a 220mg/L.
10g/hLde NUTRIACTIV fornecem em média 22mg/l de azoto assimilável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS
COMPOSIÇÃO: Fosfato diamónio e hidroxicloridrato de tiamina













Aspeto:
Solubilidade em água:
Extrato seco:
Azoto assimilável:
Tiamina:
Odor:
pH (a 1% so):
Ferro:
Arsénico:
Metais pesados:
Selénio:
Cinzas:

Cristais incolores ou brancos.
Solúvel
95% min
25,5% Mínimo expresso como NH3
0,70 ±0,02%
Característico
5,5
3 ppm
3 ppm
5 ppm
20 ppm
0.05%

MODO DE EMPREGO E DOSES






Dose: 20-30 g/Hl. Diluir o seu peso em 1/10 em água ou mosto.
Dosificar em função do teor inicial em azoto assimilável do mosto, do grau alcoólico potencial e da
turvação.
Dose máxima legal CE: 50g/Hl. A legislação da comunidade europeia autoriza a utilização de sulfato e
fosfato de amónio até 100g/Hl.
A adição de NUTRIACTIV é aconselhada em duas vezes: metade da dose na inoculação, a outra metade
mais tarde no fim do primeiro terço da fermentação alcoólica.
Não misturar a preparação com as leveduras secas ativas Preparar o NUTRIACTIV e adicioná-lo na cuba
após a inoculação da levedura.
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EMBALAGEM
Sacos de 5 kg e 25 kg.

.

ARMAZENAMENTO
Embalagem fechada, selada de origem: Ao abrigo da luz, num local seco e isento de odores.

QUALIDADE E SEGURANÇA
Não contém OGM.
Está conforme a norma internacional do O.I.V.

Esta ficha substitui todas as folhas emitidas anteriormente para este produto
A BIOENO declara que as indicações aqui presentes correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e experiência, e portanto não eliminam o uso do respeito
das normas de segurança e proteção; assim como o uso inadequado do produto.
A BIOENO declara que esta ficha está de acordo com a ficha técnica do fornecedor.
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