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Chitosan de origine fungică pentru stabilizarea microbiologică a vinurilor

KILLBRETT® utilizează chitosan, produs biologic inovativ recunoscut în stabilizarea 
microbiologică a vinurilor. KILLBRETT® este soluţia     simplă şi eficace în lupta vinificatorilor 
contra microorganismelor de alterare tip Brettanomyces. 

INTERES OENOLOGIC
> KILLBRETT® este un produs de origine naturală, non-animală şi non-alergenă, compus 100% din chitosan fungic 
(extras din Aspergillus niger) cu activitate de reducere încărcăturii microbiene larg demonstrată.
> KILLBRETT® este uşor de utilizat şi eficace de la 4 g/hL: implementarea sa diminuează semnificativ populaţiile de 
microorganisme nedorite, de tip Brettanomyces, din vin şi prevenind consecinţele lor nocive.
> KILLBRETT® este conform cu Codex oenologic al OIV şi reglementărilor UE n°53/2011 (modificând CE n°606/2009).

> Efectul KILLBRETT® asupra populaţiilor de Brettanomyces:

  Mai multe încercări de utilizare a KILLBRETT® pe vinuri natural contaminate de puternice populaţii de Brettanomyces 
(>105 cel/mL) au arătat:

- o diminuare semnificativă a acestor populaţii în mai puţin de 10 zile la doză de 4 g/hL,  
- o cinetică a acţiunii mult mai rapide la doză de 10 g/hL (doza maximă autorizată).

Soluţii pentru vinificaţie
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Bordelais, Cabernet-Sauvignon 2011
populaţia iniţială de Brettanomyces: 2,2.105 cel/mL 

(SO2 liber = 25 mg/L; T = 15°C; pH = 3,81)

martor

4 g/hL

10 g/hL
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DOZA DE UTILIZARE:
> Doz recomandată: 4-10 g/hL. 
> Doza maximă legală: 10 g/hL.

MOD DE UTILIZARE
> KILLBRETT® poate fi utilizat în orice moment din faza post-fermentativă (pentru utilizări mai timpurii cereţi sfatul 
consultantului oenolog).
> Dizolvaţi KILLBRETT®  în de 5 ori greutatea sa de apă sau vin, amestecând continu.
> Incorporaţi preparatul în vinul de tratat şi asiguraţi buna omogenitate.
> Trageţi vinul tratat după 7 zile de la tratament.   

AMBALARE
> Cutie de 100g.

DEPOZITARE
> Păstraţi într-un loc uscat, rece şi ventilat, în ambalajul original închis ermetic.
> Data limită de utilizare (DLUO) 2 ani.

Soluţii pentru vinificaţie
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Optimizaţi procesul !

Adaptaţi doza de KILLBRETT® funcţie 
de rezultatele analizelor microbiologice 
şi asociaţi cu Vinoflow® Max : 

Acţiunea lor sinergică vă permite 
aşteptarea unei eficacităţi optime şi 
tragerea după a 7-a zi de la tratament. 

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

0 20

Br
et
ta
no
m
yc
es

 (
ce

ll/
m

L)

zile după tratament

Val de Loire, Cabernet-Franc 2011 
populaţie iniţială în Brettanomyces: 1,2.105 cel/mL 

(SO2 liber = 21 mg/L; T = 16°C; pH = 3,69)

martor

4 g/hL

10 g/hL
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