
 

 

 

 

 

 

LYSOGRAM+ 
 

Inibição da fermentação malolática 

Estabilização bacteriana de mostos e de vinhos 

 

CARACTERİSTICAS 
 

Lysogram+ é uma preparação rica em lisozima, uma enzima cuja as propriedades foram 

identificadas por Alexander Fleming em 1922. Ela é utilizada em bacteriologia, pois provoca a 

destruição das paredes das bactérias Gram+, tais como as bactérias lácticas. 
 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

As bactérias são caracterizadas, em particular, pela composição de sua parede: distinguimos 

as bactérias Gram+ das bactérias Gram-. As bactérias Gram+, como as bactérias lácticas, 

possuem uma parede constituída por um peptidoglicano, substrato de lisozima, enquanto que 

nas bactérias acéticas, Gram-, esta parede é protegida por uma membrana externa. 

A parede celular bacteriana é uma barreira rígida que permite manter e conservar a pressão 

osmótica no interior da célula. Sob a ação de lisozima, esta parede é perfurada, com isso, a 

célula bacteriana não pode mais manter a sua pressão e rebenta. 

A lisozima é mais ativa com pH alto, o pH ideal é de 4,5. No entanto, quando o pH é alto, a 

pressão microbiana é também mais forte. 
 

APLICAÇÕES 
 

• Sobre mosto contaminado: para limitar a proliferação de bactérias lácticas susceptíveis 

de causar uma picadura láctica. 

• Durante uma interrupção da fermentação: para evitar o desenvolvimento bacteriano, 

limitando ao mesmo tempo o sulfitagem, com isso, otimizar as chances das leveduras 

adicionadas para completar a fermentação. 

• No vinho no decorrer da fermentação:  para controlar a fermentação malolática e não 

correr o risco de que ela inicie antes do final da fermentação alcoólica. 

• No vinho no final da fermentação alcoólica: a fim de se liberar da flora bacteriana 

indígena e retardar o início da fermentação malolática ou bloqueá-la. 

• Lysogram+ não altera as qualidades organolépticas do vinho, ao contrário do SO2. 

• Lysogram+ ajuda a reduzir as doses de SO2, sem substituí-lo, pois ele não possui nenhuma 

propriedade redutora e ele é inativo contra as bactérias acéticas e as leveduras. 

 

DOSAGEM 
 

De 10g/hl a 50g/hl em função da finalidade buscada, em adição fracionada para evitar uma 

floculação significativa e perda de uma parte da lisozima (consultar o seu enólogo). 

Adições fracionadas, por exemplo 20g/hl sobre o mosto e 30g/hl sobre o vinho, garantindo, 

assim, uma melhor estabilização de populações bacterianas e uma melhor atividade da 

lisozima que se adicionada em uma só vez de 50g/hl. 

Dose máxima legal (UE): 50 g/hl 
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INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dissolver a quantidade necessária em 10 vezes o seu peso em água morna (aproximadamente 

25°C) sem mexer; 

•Aguarde 30 minutos antes de mexer e homogeneizar delicadamente.  

•Incorporar no mosto ou no vinho, garantindo uma repartição homogênea (tubo de colagem). 

O não cumprimento desta regra pode causar uma ineficácia total do tratamento. 

•Lysogram + vai agir durante as próximas horas seguintes a sua incorporação (atenção, a sua 

ação não é persistente como o de SO2 livre). 

•Lysogram + ajuda a reduzir as doses de SO2, sem substituí-lo. Por isso, é recomendável 

adicionar simultaneamente o anidrido sulfuroso por causa de sua ação antioxidante (em doses 

limitadas). 

 

Precauções de utilização : 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

Alérgeno: Lisozima de ovo 

A lisozima fornece uma quantidade de proteína não negligenciável, por isso, a estabilidade de 

vinhos brancos deve ser verificada. 

Qualquer adição de ácido metatartárico provoca um distúrbio considerável no vinho que 

contém lisozima. 

Não é recomendado o uso de lisozima menos de um mês antes do engarrafamento. Uma 

adição tardia pode causar distúrbios no vinho engarrafado. 

 

EMBALAGEM 
 

Potes de 500g em caixas de 15kg. 
 

CONSERVAÇÃO 

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

Embalagem aberta: utilizar rapidamente. 

Utilizar de preferência antes do prazo de validade (D.L.U.O.) indicado na embalagem. 

 
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 normas de segurança em vigor. Este documento é 
propriedade da SOFRALAB e não pode ser alterado sem o seu consentimento. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
039/2017 – 2/2 


