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ANTIBRETT 2.0 
Prípravok na báze bunkových stien 
kvasiniek, ß-glukanázového enzýmu 
a Chitosanu  na zastavenie aktivity 
brettanomyces a odstránenie nimi 
vyvolaného zápachu 
 
Inovačný účinok ANTIBRETTu je daný špecifickými 
prípravkami na báze bunkových stien kvasiniek, 
ktoré sú aktivované enzýmami a vykazujú vysokú 
adsorpčnú schopnosť voči 4-etylfenolu a 4-
etylguajakolu, t.j. zlúčeninám, ktoré dodávajú vínu 
nepríjemný zápach konského potu, liečiv a náplasti.  
Výrobný proces, ktorým sa získavajú tieto bunkové 
steny, spočíva v postupnom rozkladaní výhradne len 
bunečnej steny kvasiniek, najmä chitínu, pri 
zachovaní štruktúry cytoplazmatickej membrány, 
ktorá vykazuje vysokú špecifickú adsorpčnú 
schopnosť.  
ANTIBRETT tlmí tvorbu vinylreduktázy, ktorá sa 
podieľa na premene kyseliny škoricovej prítomnej 
vo víne na príslušné etylové deriváty zodpovedné za 
pachy, pôvodcami ktorých môžu byť 
Brettanomyces.  
Použitie voľného oxidu siričitého, minimálne 25 
mg/l, podporuje antiseptický účinok proti 
Brettanomyces.  
ANTIBRETT sa musí použiť v prípade, kedy už došlo 
k premnoženiu Brettanomyces, ale aj ako prevencia 
v prípade, že sa dá predpokladať kontaminácia: 
inkubačná doba Brettanomyces je totiž veľmi dlhá 
(3-8 mesiacov) a v jej priebehu nedochádza k vzniku 
abnormálnych pachov.  
ANTIBRETT sa používa do vín aj na konci fázy 
kvasenia, kedy existuje obava, že by mohlo dôjsť ku 
kontaminácii z dôvodu nepriaznivých klimatických a 
fytosanitárnych podmienok alebo v prípade 
nesprávneho priebehu kvasenia.  
ANTIBRETT je taktiež účinný aj na ďalšie anomálne 
zápachy ako stuchnutý sud, plesne...  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ZLOŽENIE 
Bunkové steny kvasiniek, ß-glukanáza,  Chitosan 
získaný z Aspergilu čierneho. 
 
DÁVKOVANIE 
Až  do 80 g/hl v závislosti od stupňa znečistenia. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Pridajte do vína a veľmi dôkladne premiešajte. 
Odporúčame, aby obsah oxidu siričitého neklesol 
pod 15 mg / l. Za 8 -10  dní stočiť víno. Po pridaní 
prípravku je potrebné skontrolovať stabilitu na 
bielkoviny. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosahu slnečného žiarenia. 
 
BALENIE 
0,5kg plechovky v 4kg kartóne 
 

KÓD 8550 

BALENIE B 0,5 / ST4 
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