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Contexto 
No contexto atual da viticultura, a mudança observada nos registos climáticos das últimas 
décadas, com um aumento das temperaturas e uma distribuição da precipitação inabitual, 
acaba por ser um desafio para os viticultores e os enólogos conseguirem obter uvas e vinhos 
equilibrados, até porque essas alterações causam diferenças entre maturações tecnológicas 
e maturações, aromáticas e fenólicas. A fim de enfrentar essas alterações, os viticultores 
tentam aplicar práticas agronómicas que possam contrariar esses efeitos. Frequentemente, 
essas práticas não são seletivas e têm efeitos indesejados nos diversos parâmetros da pro-
dução ou da qualidade das uvas. 

LalVigne™ Aroma 
LalVigne™ Aroma é composto a 100% por frações específicas de leveduras selecionadas 
Saccharomyces cerevisiae inativas e não OGM. É utilizado nas vinhas através de 2 aplicações 
foliares no início do processo da maturação. Ajuda com o aumento da concentração dos 
precursores de aromas varietais nas uvas, reduzindo o desfasamento entre as diferentes 
maturações acima referidas. E, por conseguinte, preserva o equilíbrio da composição da uva 
e aumenta a tipicidade da casta.

Como se obtêm resultados com LalVigne™ Aroma?
Vários estudos científicos mostraram que a fórmula específica de LalVigne™ Aroma é 
reconhecida pela planta, gerando uma resposta da mesma. Esta resposta é ligada à ace-
leração e ao aumento da atividade das vias do metabolismo secundário, metabolismo 
esse responsável pelas sínteses de uma grande parte das substâncias aromáticas que irão 
acumular-se nas uvas.
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Neste estudo da Fundação Edmund Mach realizou-se ainda uma análise sensorial dos 
vinhos obtidos após os testes efetuados na vinha. Os resultados dessa análise são apre-
sentados no Gráfico 4.

A aplicação de Lalvigne Aroma nas vinhas demosntrou ser uma ferramenta eficaz para 
reequilibrar o intervalo entre a maturação aromática e tecnológica; sem a alteração dos 
parâmetros relacionados com a acumulação de açucares e pH, favoreceu a acumulação de 
compostos aromáticos tipicos da casta originado uvas e vinhos mais equilibrados e com uma 
qualidade superior. 

Em 2017 e 2018, a Fundação Edmund Mach de “San Michele all’ Adige”, em Itália, testou a 
aplicação foliar do LalVigne™ Aroma numa exploração vitícola comercial de Gewürztrami-
ner situada na região do Alto Àdige.

Os gráficos 1 e 2 mostram o aumento da concentração de substâncias aromáticas nas uvas 
das cepas tratadas com LalVigne™ Aroma.

Este estudo analisou também as concentrações de precursores tiólicos de 3MH ligadas à 
cisteína e à glutationa, quer nas uvas tratadas quer na amostra Controlo. Os resultados são 
apresentados no Gráfico 3.

A aplicação de LalVigne™ Aroma conseguiu um amento significativo da concentração de 
tióis 3MH ligados. Esses precursores serão transformados nas suas formas voláteis durante 
a fermentação, graças ao metabolismo da levedura, revelando os aromas tropicais típicos 
do tiol 3MH e o seu acetato A-3MH.
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Gráfico 1. Comparação da soma de compostos de aromas livres presentes nas uvas:  
Controlo vs. tratamento LalVigne™ Aroma.

Gráfico 2. Comparação da soma de compostos de aromas ligados presentes  
nas uvas tratadas com LalVigne™ Aroma vs. no Controlo.

Gráfico 3. Comparação entre os teores de precursores tiólicos presentes nas uvas tratadas com LalVigne™ 
Aroma vs. o Controlo. As diversas letras indicaram diferenças significativas com valores p < 0.001.

Gráfico 4. Perfil sensorial dos vinhos Gewürztraminer com ambas as modalidades  
(Controlo e tratamento com LalVigne™ Aroma). (* indica uma diferença  

organolética com p <0.05, enquanto que *** é p <0.001).


