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©
La

lV
ig

n
e

Garantia de Qualidade

100%
NATURAL
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Quem somos

Experiência
A Lallemand foi fundada no final do 

século XIX.

Mais de 100 anos dedicados a fornecer 

soluções naturais.

Investigação e 
desenvolvimento 
Na Lallemand desenvolvemos ferra-

mentas biotecnológicas para o setor 

vitivinícola. 

O nosso departamento de I&D cola-

bora com universidades e institutos 

internacionais de investigação.

Qualidade
Oferecemos garantia de rastreabili-

dade e de qualidade. Aplicamos 

uma exigente política de qualidade. 

Todos os produtos são submetidos 

a pelo menos 20 testes de qualidade 

rigorosos. 
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Especialização em 
microbiologia
Desenvolvimento de aplicações 

naturais para viticultura e enologia, 

tendo como base a microbiologia. 

Conhecimento global
A nossa equipa está presente em 

todas as regiões vitivinícolas. 

Produção
100% de produção própria. 

Produzimos  LalVigneTM MATURE e 

LalVigneTM AROMA nas nossas 

próprias instalações.

Centros de produção em Greena 

(Dinamarca), Montreal (Canadá), 

Viena (Áustria), Salutaguse (Estó-

nia), Verona (Itália)… 
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Lançamento no 
Hemisfério Sul

Contribuindo para 
o conhecimento

ACADEMY

2017

2016

Anos 70

Final do século XIX

Fundação 
Lallemand

Soluções para 
enologia
www.lallemandwine.com

www.lallemand.com

2006

Primeiras 
investigações 
direcionadas para 
viticultura

Soluções para a 
viticultura

Lançamento no 
Hemisfério Norte 

2014

Datas Importantes 
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2007 - 2010

Ensaios in vitro

2012

Ensaios a nivel 
internacional

2011

Primeiros ensaios 
em campo 
Espanha

2013

Pedido de Patente 
(PCT) nos EUA 
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100%
NATURALGMO

Sem limites de resíduos, sem intervalos de segurança

+ 70
castas

Alvarinho, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 

Riesling, Airén, Verdejo, Godello, Trajadura, 

Glera, Macabeo, Grüner Veltliner, Viognier, 

Pinot Gris, Sylvaner, Touriga Nacional, 

Trincadeira, Aragonez (Tempranillo), Castelão, 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot 

Noir, Cabernet Franc, Carmenere, Petit Verdot, 

Garnacha, Bobal, Monastrell...

+ 25 países
Diferentes climas, 

solos, castas, 

rendimentos… 

Alemanha, Austrália, Áustria, Bulgária, 

Canadá, Chile, Croácia, Eslovénia, Espanha, 

França, Grécia, Hungria, Índia, Israel, Itália, 

Japão, Macedónia, México, Perú, Portugal, 

República Checa, Roménia, Rússia, Sérvia, 

África do Sul, Suíça, Turquia, Ucrânia, Uruguai, 

EUA 
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+ 25
artigos

científicos

South African Journal of Enology and Viticulture 

(SAJEV, Sudáfrica),  Food & Chemistry, Organi-

zação Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)…

American Society of Enology and Viticulture 

(ASEV, USA), Organização Internacional da 

Vinha e do Vinho (OIV), Macrowine...

Melhora a maturação desde o pintor 
Aplicação foliar

100% frações específicas de levedura inativa selecionada

Saccharomyces cerevisiae, não OGM
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Aumento e melhoria dos 
compostos varietais
Tomasi el al. 2017

Em variedades tiólicas: aumen-
to de 3MH e A3MH em vinhos

Suklje et al. 2016

Redução do caráter 
herbáceo / agressivo

Tomasi et al. 2017

Maior estabilidade dos 
compostos aromáticos

Suklje et al. 2016

Aumento da 
concentração de GSH
Šuklje et al. 2016

Sem impacto no peso do 
bago, Brix, pH, Acidez Total
Téllez et al. 2015

PRECURSORES DE AROMA

RESPEITO

GLUTATIÃO

TIÓIS

EQUILIBRIO

ESTABILIDADE

Aumento da espessura da pelicula 
da uva

Giacosa et al. 2016

ESPESSURA DA PELICULA

LalVigneTM Aroma

Incremento e antecipação 
da acumulação de 
precursores aromáticos
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Características

Composição
100% de frações específicas de levedura 

inativada selecionada

Saccharomyces cerevisiae

Não OGM

Embalagem
Embalagem para 1ha

Cada caixa contém dois sacos de 3 kg para 

duas pulverizações

Peso total: 6 kg

Armazenamento
Produto não inflamável

Manter o produto na embalagem original 

selada

Evitar condições de armazenamento 

extremas 

Agricultura Biológica
Produto adequado para Agricultura Biológica 

de acordo com os Regulamentos 

CE nº 834/2007 e 889/2008.

Produto compatível com o NOP (EUA)

Certificado por ECOCERT SA F – 32600

Dose
1 tratamento = 2 pulverizações

Dose recomendada para aplicação em vinha

3 kg / ha (por pulverização)

Aplicação foliar

1ª pulverização = início do pintor

2ª pulverização = 7 - 14 dias após a primeira 

aplicação 

3 kg / ha
(6.6 lb / 2.5 acre)

 1ª 3 kg / ha
(6.6 lb / 2.5 acre)

 2ª

Dilua em água para a sua aplicação

Mantenha o agitador em funcionamento 

durante a aplicação 

Evitar perdas por escorrimento

Dilua LalVigneTM AROMA em aproximada-
mente 10 vezes o seu peso em água, 
agitando para obter uma dissolução 
perfeita

Preparação e aplicação de LalVigneTM
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LalVigneTM Mature

Melhoramento e antecipação 
da maturação fenólica

Aumento da espessura da película e 
da extractabilidade das antocianas
Río Segade et al. 2016

Aumenta a concentração de 
antocianinas extraíveis

Villangó et al. 2015 

Aumenta a acumulação 
de taninos na película
Lissarrague et al. 2014

Aumento do grau de 
polimerização

Villangó et al. 2015

Redução do caráter 
herbáceo / agressivo
Tomasi et al. 2017 

Sem impacto no peso do bago, 
Brix, pH, Acidez Total 
González et al. 2016

ESPESSURA DA PELICULA

RESPEITO 

EQUILIBRIO

ANTOCIANINAS

TANINOS

QUALIDADE
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Dilua em água para a sua aplicação

Mantenha o agitador em funcionamento 

durante a aplicação. 

Suspenda LalVigneTM MATURE en 
aproximadamente 10 veces su peso en 
agua agitando para obtener una perfecta 
disolución.

Aplicação foliar

1ª aplicação = início do pintor

2ª aplicação = 7 - 14 dias após a primeira 

aplicação

1 kg / ha
(2.2 lb / 2.5 acre)

 1ª 1 kg / ha
(2.2 lb / 2.5 acre)

 2ª

Evitar perdas por escorrimento

Preparação e aplicação de LalVigneTM 

Características

Composição
100% frações específicas de levedura inati-

va selecionada

Saccharomyces cerevisiae.

Não OGM

Embalagem
Embalagem para 3 hectares, contém 3 

caixas separadas para 1ha. Peso total: 6 kg

Cada caixa para 1ha contém dois sacos de 1 

kg para as 2 pulverizações. Peso total: 2 kg

Armazenamento
Produto não inflamável

Manter o produto na embalagem original 

selada

Evitar condições de armazenamento extre-

mas

Agricultura Biológica
Produto adequado para agricultura biológi-

ca de acordo com os regulamentos 

CE nº 834/2007 e 889/2008.

Produto compatível com NOP

Controlado por ECOCERT SA F – 32600

Dose
1 tratamento = 2 pulverizações

Dose recomendada para aplicação em vinha

1 kg / ha (por pulverização)
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Pintor uniforme

Visite o vídeo da evolução do pintor no canal da 

Lallemand Oenology do YouTube

LalVigneTM MATURE  – Evolução do pintor
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Cabernet Sauvignon, Ribera del Duero, Espanha. 2016
As videiras tratadas com LalVigneTM MATURE 

atingiram 100% de bagos pintados 7 dias antes das videiras de Controlo

CONTROLO

Melhora a maturação desde o pintor. 
Fase do pintor uniforme. Maturação homogénea

15



RECONHECIMENTO

Reconhecimento pelos recetores da 

videira

METABOLISMO SECUNDÁRIO

Estimulação dos genes envolvidos na 

síntese de metabolitos secundários

MELHORIA DA UVA

Aumento da espessura da película

Extração de compostos positivos 

MELHORIA DO VINHO

Vinhos mais equilibrados

ATIVAÇÃO

Ativação da resposta da videira

Modo de ação
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Espessura da película 

Foliar spray application of specific inactive dry yeast at veraison: effect on berry skin thickness, aroma and 

phenolic quality. Giacosa et al. 2016
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Impacto da pulverização foliar de um derivado de levedura especifico na 
expressão genética e na acumulação de antocianas em uvas Sangiovese.  
Filipetti et al. 2017.

Este gráfico mostra a expressão do gene UFGT (flavonóide 3 O-glico-

siltransferase) durante a fase de maturação da uva, comparando um 

Controlo não tratado com o tratamento com LalVigneTM MATURE em 

dois momentos de aplicação (LVM A1 e LVM A2). Este gene está dire-

tamente relacionado com a síntese de compostos fenólicos, como as 

antocianinas.

Pode-se observar no gráfico anexo um 

aumento significativo alcançado através 

da aplicação de  LalVigneTM AROMA e 

LalVigneTM MATURE na espessura da pelí-

cula da uva.

Neste estudo, realizado na Universidade 

de Turim, é comprovada a melhoria 

obtida em diferentes variedades com os 

diferentes tratamentos.

Impacto do LalVigneTM MATURE na expressão de genes diretamente 

relacionados com a síntese de antocianinas

Aumento da espessura da película
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Vantagens para a viticultura

PROTEÇÃO

Aumentar a espessura da película da uva

Menor rutura dos bagos no caso 

de vindima mecânica

SEGURANÇA

Antecipação da maturação fenólica e dos 

precursores

Possibilidade de antecipação da vindima

Reduz os riscos associados às colheitas tardias (chuva, geada)

HOMOGENEIDADE

Facilita a decisão do momento ideal para a vindima

Reduz a heterogeneidade após incidentes meteorológicos 

(geada, granizo, …)

BIOLÓGICO

Autorizado em viticultura biológica

RENTABILIDADE

Complemento ou alternativa à monda de cachos e outras 

práticas de gestão da vinha

Uvas mais equilibradas

Permite antecipar a vindima, reduzindo a perda de rendimento 

devido à desidratação
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Vantagens para a enologia

AUMENTA

Equilibrio das uvas

Compostos da película (antocianinas, taninos ...)

Percursores aromáticos 

Glutatião (GSH)

REDUZ

Reduz caráter herbáceo / vegetal das uvas e vinhos

Reduz a sensação de agressividade em boca do vinho

ECONOMIZAR

Menos necessidade de auxiliares 

enológicos (p.e. adição de tanino de película)

FACILIDADE

Otimizar a maceração

Libertação rápida de compostos  peliculares (antocianinas e polifenóis)

Reduzir os riscos de fermentação associados 

a uvas excessivamente maduras

MELHORIA DO VINHO

Vinho mais equilibrado, concentrado e complexo

Permite a produção de vinhos menos alcoólicos

RESPEITO

Vinhos que transmitem a diferenciação trazida 

por cada parcela, por cada origem

LONGEVIDADE

Maior estabilidade dos aromas dos vinhos
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Experiências com LalVigneTM

“Depois de ouvir sobre o LalVigne em 

2014, decidimos (com a colaboração de 

Scott Williams da Pacific Vineyard Co.) 

testar os produtos em duas parcelas. 

Aplicámos  LalVigneTM AROMA em 

Garnacha Blanca  e  LalVigneTM MATURE 

em Syrah. Observámos uma maturação 

mais precoce na área tratada em relação ao 

controlo e um maior nível de polifenóis nos 

vinhos acabados. 

A análise química foi muito semelhante, no 

entanto, os vinhos apresentaram grandes 

diferenças na análise sensorial. Tanto na 

Garnacha Blanca como na Syrah,  

preferimos os vinhos tratados que 

apresentam maior concentração e melhor 

maturação. Melhorou a perceção frutada e 

o equilíbrio em boca.  Na parcela de Syrah 

tratada, notámos maior complexidade e 

melhor equilíbrio acidez/taninos. Na 

vindima de 2015, vimos resultados 

semelhantes noutras parcelas tratadas e  

decidimos aplicar os tratamentos a outras 

variedades”.

“Na nossa experiência, vimos repetidamente 

um grande aumento na qualidade 

sensorial  dos vinhos através da aplicação 

do LalVigneTM”

Christian Roguenant. 

Enólogo. Baileyana Winery, 

Paso Robles, California, USA:

Jordan Harris.  

Tarara Vineyards, Leesbur 

Virginia, USA:

“Observámos a eficácia do LalVigneTM 

MATURE na nossa parcela experimental 

desde a primeira semana após a primeira 

aplicação. À vindima, os engaços estavam 

mais lenhificados, antecipou-se a matu-

ração das graínhas e a uva ficou com mais 

cor. Eu preferi as parcelas tratadas em 

relação aos controlos, tanto nos anos mais 

frios como nas vindimas mais quentes” 

Joe Wright. 

Enólogo. Left Coast Cellars, 

Oregon, USA:
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"Manter a acidez natural na vinha pode ser 

um desafio no Texas e noutras regiões 

vitivinícolas dos EUA. A nossa casta mais 

difícil de amadurecer é Mourvedre 

(Monastrell), uma casta de abrolhamento 

tardio, ideal para evitar as geadas de 

Primavera que ocorrem regularmente no 

Texas. A desvantagem para o Mourvedre é 

o nosso clima quente durante o período de 

maturação. Nós tendemos a ter vinhos de 

pH alto, com uvas com baixo Brix na 

vindima. A nossa vinha não foi projetada 

para fazer vinho tinto. Há uns anos atrás 

decidimos fazer um rosé seco com esta 

parcela. Contudo, continuávamos a ter um 

pH alto e baixo Brix. Em 2016, apresentei o 

tratamento com o  LalVigneTM MATURE. Os 

resultados foram incríveis. Colhemos a 

parcela tratada 20 dias antes do controlo. 

Ambos tinham o mesmo açúcar no 

momento da colheita, mas o pH das uvas 

tratadas era muito inferior. Nós vamos 

utilizar o  LalVigneTM MATURE em  todas as 

parcelas de Mourvedre este ano (2017) e no 

futuro.” 

“Durante a colheita muito seca e precoce 

de 2016, tornou-se evidente que muitas das 

variedades mais aromáticas, como a 

Sauvignon Blanc, teriam dificuldades para 

produzir vinhos com verdadeiro caráter 

varietal na África do Sul.

Na adega Daschbosch da Uniwines, no vale 

de Breedekloof, decidimos aplicar  

LalVigneTM AROMA numa grande parcela, 

mantendo um controlo para tentar obter 

um Sauvignon Blanc com uma maior 

intensidade aromática nestas condições 

difíceis.

Nas sessões de prova e loteamento, com 

mais de 30 vinhos de Sauvignon Blanc, que 

se seguiram, o vinho tratado destacou-se 

com maior intensidade aromática e caráter 

varietal.”

Todd Webster.

Brennan Vineyards, 

Comanche.  Texas, USA:

Norrel Robertson

Master of Wine
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Questões frequentes (I)

Qual a diferença entre o LalVigneTM Mature o 

LalVigneTM AROMA?

É possivel fazer uma pulverização com o 

dobro da dose em vez de duas com a dose 

recomendada?

A nossa recomendação é baseada nos 

resultados de ensaios científicos e técnicos 

realizados. Para obter a melhor eficácia, siga 

as recomendações.

Quanta água devo usar para fazer a 

aplicação dos produtos  LalVigneTM?

Dilua o produto em cerca de 10 vezes o seu 

peso em água para colocar em suspensão.

Adicione ao reservatório do pulverizador 

com a quantidade mínima de água para 

permitir ter uma aplicação foliar homogénea, 

evitando o excesso de água que pode causar 

perdas de produto por escorrimento.

A água atua como veículo do tratamento, o 

importante é a dose do produto utilizada.

Incremento e 

antecipação da 

acumulação de 

precursores aromáticos

Melhoria e antecipação 

da maturação fenólica
++ ++++++

++++++ ++
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Início do pintor e 

7-14 dias depois

100%

Início do pintor e 

7-14 dias depois

Dose de aplicação

Momento de 

aplicação

100%

2 x 3 Kg/ha 2 x 1 Kg/ha

Espessura da película

Levedura inativa 

específica

Natural

Não GMO

Composição

Aumenta Aumenta

100%

A

Não GMO

100%

B

Não GMO



Em casos de não mistura, mas onde o 

tratamento com outro produto será feito 

imediatamente, que recomendação devo 

seguir?

Aplique primeiro LalVigneTM AROMA e/ou 

LalVigneTM MATURE

Espere 48 H

Aplique o outro produto

< 5%

5-30%

30-50%

50-70%

< 5%

5-30%

30-50%

50-70%

Faça apenas a 

primeira aplicação 

+12/+14 dias após a 

primeira aplicação

Recomendação 7-14 dias 

após a 1ª. 

Ótimo + 10 / + 12 dias

+7 dias após a 1ª

+ 7 dias após a 1ª, se os 

100% de pintor não tiver 

sido atingido

não faça a 

2ª aplicação

Casos reais
% maturação 1ª aplicação 2ª aplicação

70%

Em que momento devo fazer o tratamento? E 

no meu caso...?

Posso misturar o LalVigneTM com outros 

produtos?

É possível misturar LalVigneTM AROMA e 

LalVigneTM MATURE.

Evite misturar quando possível.

Não misture com óleos, produtos alcalinos e 

soluções sulfocálcicas. 

Não foram encontradas incompatibilidades 

com outros produtos. Em caso de mistura, 

verifique as recomendações do outro 

produto utilizado e realize o teste de 

fitotoxicidade. 

1 kg / ha
(2.2 lb / 2.5 acre)

 1ª 1 kg / ha
(2.2 lb / 2.5 acre)

 2ª
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Devo ter em conta possíveis chuvas antes de 

aplicar os produtos  LalVigneTM?

Sim, a eficácia do produto é maior se, após 

cada aplicação, houver pelo menos 48 horas 

sem chuva. 

E se chover antes de passarem 48 horas após 

a aplicação?

SITUAÇÃO

Chuva antes das 

48h após a 

1ª aplicação do  

LalVigneTM

Chuve antes das 

48h após a 

2ª aplicação de

LalVigneTM

AÇÃO

Faça a 2ª aplicação 7 

dias após a 1ª

Repita a 

2ª aplicação

Questoes frequentes (II)

Os produtos LalVigneTM  têm limites máximos 

residuais? 

LalVigneTM não tem limites máximos 

residuais.

Os produtos LalVigneTM são de Qualidade 

Alimentar.

Embora não seja usual, as uvas podem ser 

colhidas logo após a aplicação.

Atenção. Se estiver misturado com outro 

produto, o limite máximo residual será 

marcado por este.

 

Quantos dias posso antecipar a vindima se 

aplicar o  LalVigneTM MATURE ou o LalVigneTM 

AROMA?

Não existe um valor exato. Há influência de 

múltiplos fatores: casta, temperatura durante 

a maturação, etc.

Para dar alguns exemplos de referência, 

temos clientes que avançaram 5 dias em 

regiões quentes e castas de ciclo curto e 14 

dias em regiões frias e castas de ciclo longo. 

Em alguns casos, ainda mais.

24



Que produto recomenda para uvas 

destinadas para vinho rosé? 

Em geral, LalVigneTM AROMA

Se a gestão da vinha e o objetivo do vinho é 

fazer rosé, LalVigneTM AROMA. Se fizer rosé 

para concentrar os vinhos tintos, LalVigneTM 

MATURE proporcionará melhores resultados

Em qualquer caso, obterá bons resultados.

Eu faço aplicações foliares de ureia em 

algumas castas brancas. Posso também usar 

o LalVigneTM AROMA?

Sim, o LalVigneTM AROMA tem um efeito 

complementar. Aumenta a espessura da 

película e os seus compostos. Melhorará as 

características sensoriais do vinho e 

proporcionará maior longevidade e 

complexidade. Ambos os produtos podem 

ser misturados.

Posso aplicar o LalVigneTM AROMA em castas 

tintas e o LalVigne MATURE em brancas?

Sim, se assim pretender. Nestes casos, é 

uma questão de estilo de vinho. Temos 

clientes a fazer este tipo de aplicação

Eles usam LalVigneTM AROMA em castas 

tintas para aumentar e melhorar a 

componente aromática. Alguns usam 

LalVigneTM MATURE em variedades brancas, 

buscando a melhoria da sensação em boca.

O habitual é aplicar LalVigneTM AROMA em 

variedades brancas e LalVigneTM MATURE em 

variedades tintas.
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O LalVigneTM MATURE e o LalVigneTM AROMA foram testados através de estudos científicos, 

monitorizados e observacionais, que mostraram o efeito da sua aplicação na vinha, 

na uva e no vinho.

O vinho é influenciado por fatores ligados à 

viticultura, à vinificação e ao gosto dos 

consumidores. As adegas capazes de gerir 

esses fatores obtêm uma vantagem 

competitiva no mercado.

O projeto LalVigneTM  cresce graças à nossa 

colaboração com Universidades, Institutos, 

Adegas, produtores de uvas e produtores de 

vinho de diferentes países.

Comprometidos com 
o vinho desde a vinha
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