
 

 

 

 

KTS® FA 
 

Produto para biocontrolo dos microrganismos do mosto baseado em  

quitosano de Aspergillus niger  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

O quitosano é um produto de desacetalização da quitina. Pertence à família dos 

glicosaminoglicanos. O quitosano é uma molécula com numerosas propriedades, incluindo as 

bem conhecidas propriedades antifúngicas e antibacterianas.  

KTS® FA foi desenvolvido com o objetivo de controlar o desenvolvimento da flora 

microbiológica naturalmente presente nas uvas. Substitui de forma eficaz o SO₂ na sua ação 

antifúngica.  

KTS® FA contém um quitosano com um elevado grau de desacetalização que garante a série 

de funções das aminas presentes no conjunto da molécula. Graças a um processo específico 

de produção, o KTS® FA tem uma maior reatividade que otimiza as suas cargas de superfície, 

tornando-o uma ferramenta de grande eficácia no biocontrolo do mosto. 

KTS® FA também contém paredes celulares de leveduras que irão reduzir as concentrações de 

certas moléculas indesejáveis (ácidos gordos insaturados, pesticidas...).  

KTS® FA é apresentado sob a forma de grânulos, o que permite uma hidratação muito fácil 

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

uma ação eficaz em toda a colheita ou no mosto tratado. 

 

PROPRIEDADES ENOLÓGICAS  
 

O KTS® FA pode ser utilizado sobre o mosto ou sobre a colheita, na encubagem.  

 Controla o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (Brettanomyces, outras 

leveduras indígenas, bactérias) 

 Substituição ou redução do uso de SO₂ 

 Desintoxicação dos mostos 

 Favorece o início da FA  

 Não altera a composição natural do mosto em aminoácidos  

 Promove a boa implantação da estirpe de levedura selecionada para a FA  

 Não permite o controlo dos mecanismos de oxidação  

 

 APLICAÇÕES 
 

Em uvas e/ou mosto.  

Atenção: não utilizar a temperaturas superiores a 40ºC. 

Pode ser complementado com um tratamento do vinho com KTS® CONTROL (em função da 

pressão microbiológica na adega). 
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DOSE RECOMENDADA 
 

De 15 a 20 g/hL, conforme os riscos microbiológicos.  

Dose máxima legal de acordo com a regulamentação europeia em vigor: 25g /hL. 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

 
Dispersar o produto em 10 vezes o seu peso em água (não utilizar mosto). Homogeneizar. 

Em seguida, adicionar à cuba aquando de uma remontagem (recomenda-se a utilização de 

um acoplador para colagem).  

Homogeneizar bem o tanque após a adição do produto.  

Também pode ser utilizado na colheita, diretamente para a cuba (tempo <4H, temperatura <40 

° C) para adicionar após a preparação da solução.  

 
Precauções de utilização : 

Produto para uso enológico e exclusivamente profissional. 

Utilização em conformidade com a regulamentação em vigor. 

 

ACONDICIONAMENTO 
 

1 kg e 10 kg 
 

CONSERVAÇÃO 

 

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da luz e conservar num local seco e  

Iisento de odores.  

Embalagem aberta: utilizar no prazo de 48 horas. 
As informações apresentadas acima correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. São facultadas sem compromisso ou garantia, na 

medida em que 
    as condições de utilização estão fora do nosso controlo. Não dispensam o utilizador de respeitar a legislação e normas de segurança em vigor. 
Este documento  
    é propriedade da SOFRALAB e não pode ser modificado sem o seu consentimento. 
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