
KTS CONTROL 

Комплекс на база хитозан от плесен Aspergillus niger, за да се контролира 
развитието на микроорганизми, отговорни за органолептични отклонения 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

KTS CONTROL е специално разработен на базата на хитозан от плесен Aspergillus niger, за да се 

контролира развитието на микроорганизми, замърсяващи вината. 

KTS CONTROL представлява гранули, което позволява продукта да бъде лесно рехидратиран, както и 

да се получи хомогенен продукт, гарантиращ ефикасно действие в целия обем вино.   

ЕНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

KTS CONTROL се използва във вино след АФ или след ЯМКФ, за да отстрани нежеланите 

микроорганизми или да попречи на развитието им. Тези микроорганизми са най-често виновни за 

органолептичните отклонения във вината. 

Проследяване на популацията на Brettanomyces чрез  PCR във вино Мерло от 2013 след добавяне на 10 g/hL 
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Продукт А: друг продукт на база хитозан 

KTS CONTROL води до значително намаляване на дрождите Brettanomyces още от втория ден на 

обработката, сравнено с необработената проба. След две седмици действие, броя живи клетки 

Brettanomyces е практически сведен до 0. При една и съща доза, KTS CONTROL е по-ефикасен от 

продукта А. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

KTS CONTROL може да се използва за всеки тип вино. Поради своето действие върху 

микроорганизмите е задължително да се изчака края на АФ или на ЯМКФ, преди да се употреби. 

KTS CONTROL може да се използва по време на нежелана или не контролирана ЯМКФ. 
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ДОЗИРАНЕ 

Препоръчителни дози : 
От 5 до 10 g/hL според микробиологичния риск. 

Максимално разрешена според действащите европейски наредби : 18 g/hL. 

НАЧИН НА РАБОТА 

Разпръснете продукта в 10 пъти повече вода (не използвайте вино). Хомогенизирайте. После 

добавете по време на претакане ( използването на инжектор е препоръчително). 

Предпазни мерки : Продукт, предназначен за използване в енологията и 

от професионалисти. Да се използва, съобразно наредбите в сила. 

РАЗФАСОВКИ 

500 g 

СЪХРАНЕНИЕ 

Пълна неотворена опаковка, на тъмно и сухо място без странични миризми. 

Отворена опаковка: за бързо използване до 48 часа. 

За предпочитане да се използва преди датата описана на пакета. 

 

Информацията описана по-горе, отговаря на нашите актуални познания. Тя е дадена без ангажимент или гаранция в случаите, когато 

условията на използване са извън наш контрол. Тя не освобождава потребителя от спазването на законовите норми и предписанията 

за безопасност, които са в сила. Този документ е собственост на Софралаб и не може да бъде променян без изричното й съгласие. 
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