
 

 

 

 

 

KTS CONTROL 
 

Complexo à base de quitosana (chitosan) derivada do Aspergillus niger 

 para controlar o desenvolvimento dos microrganismos responsáveis   

pelas deviações organoléticas 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

KTS CONTROL é uma preparação especificamente formulada à base de quitosana derivada do 

Aspergillus niger, destinada a controlar o desenvolvimento de microrganismos que provocam 

alterações no vinho 

KTS CONTROL Apresenta-se sob a forma granulada, o que permite uma hidratação muito fácil 

do produto durante a sua preparação, bem como a obtenção de um produto homogéneo, 

garantindo uma ação eficaz sobre a totalidade do vinho tratado.  

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

KTS CONTROL é utilizado no vinho após a FA ou após a FML para eliminar microrganismos 

indesejados ou impedir o seu desenvolvimento. Estes microrganismos são frequentemente 

responsáveis pelos desvios organolépticos no vinho. 

 

Acompanhamento de populações de Brettanomyces por PCR quantitativa presentes em um vinho 

Merlot safra 2013 após a adição de 10 g/hL do produto (sem adição prévia de SO2) 

 

UFC/mL 
Início do 

Teste 
2° dia 4° dia 7° dia 10° dia 14° dia 

Amostra 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Produto A  100 000 10 000 4 000 1 200 190 15 

KTS CONTROL 100 000 5 500 2 000 390 50 5 

  

Produto A: formulação à base de quitosana 

 

KTS CONTROL provoca uma redução significativa das leveduras Brettanomyces, a partir do 2° 

dia de tratamento em comparação com a Amostra não tratado. Após 2 semanas de ação, a 

população de Brettanomyces é praticamente erradicada. Em dose equivalente, KTS CONTROL 

é mais eficaz que o produto A. 

 

APLICAÇÕES 
 

KTS CONTROL pode ser utilizado em todos os tipos de vinhos. Por causa da sua ação sobre os 

microrganismos, é imperativo aguardar o fim da FA ou da FML antes de ser utilizado. No 

entanto, o KTS CONTROL pode ser utilizado durante a FML no caso de uma FML não desejada 

ou não controlada. 
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DOSAGEM 
 

Doses recomendadas: 

De 2 a 5 g/hL de acordo com os riscos microbiológicos.  

Dose máxima legal segundo a regulamentação europeia em vigor: 18 g/hL. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

Dispersar o produto em 10 vezes o seu peso em água (não usar vinho).  

Homogeneizar. 

Em seguida, adicionar na cuba no decorrer de uma remontagem (é recomendado utilizar um 

tubo de conexão de colagem). 

 

Tratamento do vinho de base antes da Formação de Espuma:    

Em caso de contaminação de um vinho de base por um microrganismo de alteração do tipo 

Brettanomyces, recomenda-se esperar um período mínimo de 15 a 20 dias antes da Tiragem 

(Tirage).  

As condições de pH, de álcool, bem como a remanência do KTS CONTROL, podem, sem o 

cumprimento deste período mínimo, conduzir a uma interrupção da levedura da Tiragem.  

 

Precauções de utilização: 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilizar conforme a regulamentação em vigor. 

 

EMBALAGEM 
 

Pote de 100 g 

Saco de 500 g 

 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem fechada, com selo de origem, guardar ao abrigo da luz em lugar seco e isento de 

odores. 

Embalagem aberta: utilizar dentro de 48 horas. 

 
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. 
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