
 

 

 

SPECTRA® QUERCETIN FREE (QF)  
 

Preparação enzimática específica para a gestão da precipitação de quercetina 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

A quercetina é um flavonol cuja principal função é proteger a planta contra o stress abiótico.  

 

SPECTRA® QF é uma preparação enzimática concentrada e microgranulada à base de 

pectinase de Aspergillus Niger. Estas propriedades permitem-lhe libertar a quercetina ligada, 

levando à sua precipitação.   

 

SPECTRA® QF é naturalmente baixo em cianamil esterase, limitando assim a formação de 

etilfenóis. 

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 

 

A precipitação de quercetina nos vinhos devido aos stresses climáticos recorrentes está a 

tornar-se um problema cada vez mais global. Esta precipitação pode, nos próximos anos, 

afetar um grande número de variedades.   

Para limitar esta precipitação na garrafa, é, portanto, essencial intervir a montante neste 

complexo de moléculas.   

 

SPECTRA® QF permite: 

 libertar a quercetina combinada  

 estimular a precipitação da forma aglicona  

 facilitar a clarificação e a sedimentação natural  

 gerir os problemas de quercetina livre residual ao longo do tempo.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Impacto de SPECTRA® QF a 5 g/hL nas diversas formas de quercetina ao longo do tempo  

 

 
298/2021 - 1/2 

 



 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

 

Pode ser utilizado em todos os vinhos com teor de glicosídeos de quercetina > 5 mg/L 

 

DOSAGEM 

 

Doses recomendadas: 3 a 10 g/hL, dependendo do teor de quercetina ligada, do tempo de 

contacto e da temperatura.  

Tempo mínimo de contacto: 3 semanas. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Diluir SPECTRA® QF com 10 vezes o seu peso em água. 

  

A utilizar numa fase precoce, no final das trasfegas ou após a FML em caso de co-

inoculação, em todos os vinhos de rotação rápida; recomenda-se a utilização do protocolo 

Oenofrance® para a estabilização da matéria corante. 

 

Para vinhos de envelhecimento mais longo, utilizar SPECTRA® QF, após verificar a estabilidade 

da cor durante a fase de afinagem. 

Controle a diminuição da quercetina ligada e a precipitação da aglicona a partir do 

primeiro mês de tratamento, mantendo a temperatura entre 15 e 25°C. Quando o conteúdo 

da forma glicosídica for < 5 mg/L, o tratamento será interrompido através da adição de 5 

g/hL de bentonite PERFORMA. 

 

A quercetina aglicona precipitará naturalmente até ao seu limiar de solubilidade; para 

eliminar este precipitado e as moléculas em suspensão, recomenda-se uma colagem 

adaptada com PHYLIA® EPL.  
 

Precauções de utilização:  

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar de acordo com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 

 

Caixa de 100g 

 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e 

isento de odores.  

Logo que receber o produto, mantenha-o a uma temperatura inferior a 25°C. Para o 

conservar além da vindima, armazenar a uma temperatura entre 8°C e 15°C.  

Embalagem aberta: conservar a uma temperatura entre 8°C e 15°C e utilizar rapidamente. 
 

    As informações apresentadas acima 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 normas de segurança em vigor. Este  
    documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento. 
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