
 

     

VIVACTIV 100 

 

Nutriente para a fermentação rico em Fosfato Diamónico 

 

CARACTERİSTICAS 
 

Determinadas safras (stress hídrico, ...) e certos “terroirs” (parcelas naturalmente estressadas, 

erva nas vinhas, ...), podem provocar carências de azoto assimilável no mosto. Essa carência, 

causa, frequentemente, problemas de fermentação ou de gostos anormais. VIVACTIV 100, 

graças à sua composição rica em DAP, torna possível complementar o mosto de forma 

eficaz.  
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS 
 

VIVACTIV 100 é um ativador completo, que contém igualmente Tiamina (fator de crescimento 

no momento da multiplicação celular), mas também celulose que facilita a liberação de CO2, 

melhorando assim a fermentabilidade do mosto. 

A presença de leveduras inativas, possibilita um fornecimento de nutrientes orgânicos. 

Encontram-se, assim, péptidos e fatores de sobrevivência, tais como, os esteróis ou os ácidos 

graxos de cadeia longa.  
 

APLICAÇÕES 

 

 Utilização no mosto, no momento da inoculação da levedura e na metade do processo 

de fermentação alcoólica. 
 

DOSAGEM  
 

Dose recomendada: 40 a 60g/hL 

Dose máxima legal autorizada conforme ao regulamento europeu em vigor: 60 g/hL 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Dissolver VIVACTIV 100 em dez a vinte vezes o seu peso de água ou de mosto. Adicionar 

primeiro 20 g/hL de VIVACTIV 100 no mosto ou na colheita, assim que a cuba de fermentação 

estiver cheia, antes da inoculação das leveduras selecionadas. Depois, adicionar novamente 

20 g/hL de VIVACTIV 100 na metade do processo de fermentação alcoólica. 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 
 

  EMBALAGEM 
 

Saco de 1 e 5 kg – saco de 25 kg.  
 

CONSERVAÇÃO 
 

Embalagem cheia, selada de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de 

odores. Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 
 
As informações contidas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São indicadas sem compromisso ou garantia na medida em que as 
condições de utilização estão fora do nosso controle. Elas não isentam o usuário do respeito da legislação e das normas de segurança em vigor. Este 
documento é propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
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