
ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

• Experimentar um método de aplicação de mosto fresco, ou amuado, em substituição da adição de açúcar de cana,

segundo o método biológico de vinificação e estágio de espumantes, o que permite a aplicação de, no máximo, metade

da dose de SO2 autorizada pelo Reg. UE nº 315/2012 da Comissão de 12/Abril;

• Experimentar diferentes práticas agronómicas que permitam otimizar a produção através da realização de um menor

número de tratamentos fitossanitários à base de enxofre, avaliando os resultados na qualidade e quantidade do fruto

produzido e que dará origem ao mosto a ser utilizado no processo de vinificação.
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LOCALIZAÇÃO | location
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OBJETIVOS 
Encontrar soluções para a resolução do problema da concentração em excesso de SO2 nos vinhos, pela experimentação 
da produção de Espumante Biológico com adição de mosto fresco, ou com mosto amuado pelo frio para obter menos de 
50% da dose autorizada.
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