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OENOFERM® RHEINGAU F3
Rizling rýnsky patrí právom ku kráľom bielych 

odrôd. Pestovanie tejto odrody je doložené už 
niekoľko storočí. Jeho pôvodom je údolie rieky 
Rýn. Táto vinohradnícka oblasť nesie v nemčine 
názov Rheingau. Okrem klimatických podmie-
nok má na  aromatický profi l Rizlingu rýnskeho 
vplyv predovšetkým mikrobiálna fl óra, konkrét-

ne kvasinky. Firma ERBSLÖH spolu s Univerzitou 
v Geisenheime po dlhoročných pokusoch vyse-
lektovala z  danej oblasti kmeň kvasiniek ideál-
ny práve pre Rizling rýnsky. Rešpektujúc vzťah 
k  odrode a  lokalite dostala názov Oenoferm® 

Rheingau F3. Táto kvasinka podporuje odrodo-
vý charakter Rizlingu rýnskeho, predovšetkým 
vo zvýraznení jeho aromatických zložiek. V mla-
dých vínach prevládajú ovocné zložky, ako sú 
hruška (isoamyl acetat) a  banány (isobutyl ace-
tat). Sú preto vhodné aj na konzumáciu vo for-
me mladých vín. Oenoferm® Rheingau F3 zá-
roveň tvorí veľké množstvo ethyl esterov, kto-

ré patria k  stabilným ovocným komponentom 
dôležitých pre vyzrievané vína. Tu sú zastúpe-
né vône zeleného jablka (ethyl propanoat), slad-
ký pomaranč (ethyl isobutyrat) a  ananás (ethyl 
butyrat). Oenoferm® Rheingau F3 umožňuje 

zrenie na jemných kaloch (sur-lies), čím sa pod-
porí plnosť a  dochuť vín. Všetky tieto vlastnos-
ti Oenoferm® Rheingau F3 predurčujú pre vý-
robu prémiových bielych vín s dlhou dobou vy-
zrievania. Okrem Rizlingu rýnskeho Oenoferm® 

Rheingau F3 bola úspešne otestovaná aj 
na  odrodách Veltlínske zelené, Sauvignon, 
Chardonnay a Rulandské biele, pre ktoré je tak-
tiež odporúčaná. Táto kvasinka má rýchly nástup 
kvasenia, stredné nároky na výživu a dokáže pre-
kvášať až do 14,5 % alkoholu.

OENOFERM® MPROTECT
V  súčasnosti sa vo vinárskej technológii čo-

raz viac sleduje obsah voľnej a  celkovej SO2 vo 
víne. Legislatíva neustále znižuje povolené hod-
noty SO2 a  aj sami vinári prirodzene obsah SO2 

vo svojich vínach znižujú. Voľná SO2 má pri spra-
cúvaní hrozna úlohu pôsobiť antioxidačne a po-
tláčať nežiadúcu mikrofl óru, nachádzajúcu sa 
na hrozne, prípadne mikrobiálnu fl óru, kontami-
nujúcu hrozno od zberu, cez prevoz, až po spra-
covanie v pivnici. Táto nežiadúca mikrofl óra tvorí 
nežiadúce arómy, ako prchavé kyseliny, tvorené 
najmä kyselinou octovou, či zápach po  rozpúš-
ťadle vytvorením etylacetátu. V  ľahších prípa-
doch sa stráca prirodzená charakteristika danej 
odrody. Všetky prípady napadnutia hrozna ne-
žiadúcou mikrofl órou však končia rovnako, a to 
nezvratnými zmenami v  muštoch či rmutoch,
a tým aj vo víne. V súčasnosti je však možné po-
tláčať nežiadúcu mikrofl óru aj iným spôsobom, 
ako aplikáciu SO2 na hrozno či do muštu. Firma 
ERBSLÖH prináša riešenie, umožňujúce upus-
tiť od aplikácie SO2 pri spracúvaní hrozna, za sú-
časného eliminovania nežiadúcej mikrofl óry. 
Oenoferm® MProtect je kmeň divokých kvasi-
niek Metschnikowia pulcherrima, ktoré dostanú 
pod kontrolu nežiadúcu mikrofl óru. Aplikujú sa 
v dávke 5 – 15 g/hl na hrozno, rmut či do muš-
tu. Ideálna aplikácia je čo najskôr po zbere, aby 
Oenoferm® MProtect pôsobili už počas prevozu 
do  pivnice. Oenoferm® MProtect majú schop-
nosť rýchleho rastu a  rozmnožovania aj pri níz-
kych teplotách, čo je výhodné ak je studená je-
seň, alebo pri zachladených rmutoch či muštoch. 
Vína, pri výrobe ktorých boli použité Oenoferm® 

MProtect, sa po senzorickej stránke stali čistej-
šími a  boli komplexnejšie v  chuti. Tieto kvasin-
ky nemajú za  úlohu uskutočniť klasickú alko-
holovú fermentáciu, ale iba chrániť spracúvanú 
surovinu. Alkoholová fermentácia sa následne 
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Firma Unimpex Bratislava s.r.o. vo Svätom Jure, ako najstaršia fi rma v  odvetví vinárskych technológii, sa počas svojej existencie 
etablovala v povedomí vinárov ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných techno-
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ERBSLÖH Geisenheim, s  ktorou Unimpex spolupracuje. Firma ERBSLÖH Geisenheim ponúka spektrum produktov reprezentujúcich 
nemeckú precíznosť a  fi lozofi u – zachovávať odrodový charakter vín. Firma Unimpex Bratislava s.r.o. k  vinárskej problematike 
pristupuje komplexne, čo dokumentuje nielen výber a predaj vhodných enologických prípravkov, ale aj rešpektovanie špecifík jed-
notlivého vinára, odrody hrozna a  terroiru. Dlhoročnými enologickými skúsenosťami, posilnenými v  súčasnosti aj  akreditovaným 
laboratóriom, vieme pomôcť dosiahnuť požadovaný výsledok – pekné a zdravé víno.

Vinice Rizlingu rýnskeho pri rieke Rýn.
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robí s  klasickými kvasinkami Saccharomyces ce-
revisiae. Pri bielych vínach sú odporúčané kva-
sinky Oenoferm® X-thiol F3, alebo Oenoferm® 

X-treme F3 a  pri  červených vínach sú to
Oenoferm® Icone F3 alebo Oenoferm® Color 

F3. Kvasinky Oenoferm® MProtect sú schopné 
prekvášať alkohol iba do 6 % alkoholu a ich úlo-
hou je chrániť prirodzenú arómu hrozna, rmutu 
a muštu pri vylúčení aplikácie SO2. Absencia SO2 

navyše pomáha bezproblémovej jablčno-mlieč-
nej fermentácií červených vín.

MALOSTAR TERRA
Cielená jablčno-mliečna fermentácia apli-

kovaním baktérií sa stala bežnou súčasťou vý-
roby červených vín. Zaužívaným spôsobom je 
očkovanie vín baktériami jablčno-mliečneho 
kvasenia po  skončení alkoholovej fermentá-
cie. Tieto baktérie sú veľmi citlivé na  niektoré 
faktory, ako sú SO2 a vysoký obsah alkoholu vo 
víne, ale najmä na teplotu vína. Preto je bežné 
zohrievanie vín kvôli dostatočnej teplote, ktorú 
tieto baktérie jablčno-mliečneho kvasenia po-
trebujú. Zvyšuje to náklady a predlžuje čas vi-
nifi kácie. V súčasnosti je možné eliminovať ne-
gatíva tohto spôsobu odbúravania kyseliny ja-
blčnej až po alkoholovej fermentácií, použitím 
baktérií MaloStar Terra súčasne s  kvasinka-
mi priamo do rmutu. MaloStar Terra je kmeň 
baktérií Oenococcus oeni, vhodná na  priamu 
aplikáciu do rmutu. Vyznačuje sa vlastnosťami 

vhodnými pre tento spôsob odbúravania kyse-
liny jablčnej, ako sú koexistencia s  kvasinkami 
a žiadna tvorba nežiadúcich aróm, vznikajúcich 
pri súbežnej alkoholovej a jablčno-mliečnej fer-
mentácii. MaloStar Terra sa vyznačuje podpo-
rou prirodzenej arómy odrody a  zachovaním 
ovocnosti. To je vďaka nízkej tvorbe diacetylu 
a ethyl laktátu. Ďalšími vlastnosťami MaloStar 

Terra sú nízka produkcia prchavých kyselín 
a predovšetkým žiadna tvorba histamínu (bio-
génneho amínu). Tieto baktérie vyžadujú tep-
lotu aspoň 18 °C a viac a sú schopné prežiť vo 
víne/rmute, či prekvášajúcom mušte do  obsa-
hu alkoholu 15 %. 

LITTOFRESH® CHITO-FLOT
 Pri ošetrovaní rmutov, muštov a vín sa stále 

viac vinárov obracia na prípravky, ktoré neobsa-
hujú živočíšne produkty. Po prvé je to z dôvodu 

ich bezalergénnych vlastností a  po  druhé, ako 
možnosť označovať svoje vína vegánske/vege-
tariánske. V súčasnom období sú veľké skupiny 
konzumentov vín medzi alergikmi a  vegánmi/

vegetariánmi. Tomu sa prispôsobuje aj techno-
lógia výroby vín a číriace látky, ako želatína, mlie-
ko či vajcia (čo boli stáročia bežnými prípravkami 
vo vinárstve) sú nahrádzané prípravkami z rast-
linných proteínov, či prípravkov na  báze bun-
kových stien kvasiniek. Pre fi rmu ERBSLÖH, ako 
lídra inovácií prirodzenou cestou, bolo vždy zák-
ladom implementácia overených vedeckých štú-
dií vo vinárstve. Tie sú vždy podložené výsledka-
mi z  praxe. Firma ERBSLÖH má takto aj  bohaté 
skúsenosti s  bezalergénnymi/vegánskymi prí-
pravkami. K ošetrovaniu muštov pri odkalovaní 
fl otáciou ERBSLÖH teraz prináša nový tekutý prí-
pravok LittoFresh® Chito‐Flot. Ide o kombino-
vaný prípravok zložený z  rastlinných proteínov 
(z  hrachu) a  chitín-glukánu stabilizovaný SO2. 
LittoFresh® Chito‐Flot zabezpečuje rýchle a sil-
né čírenie muštov počas fl otácie. Tento prípra-
vok možno tiež použiť pri klasickom sedimentač-
nom odkalovaní muštov. Rastlinné proteíny za-
bezpečujú tvorbu a vyzrážanie zákalových častíc 
a vytvorenie pevného fl otačného koláča. Navyše, 
tieto proteíny odstraňujú horké látky, ako sú po-
lyfenoly a  katechíny. Chitín-glukán je prírodný 
kopolymér (polysacharid) získaný z  bunkových 
stien húb. Chitín-glukán v  LittoFresh® Chito‐

Flot výrazne znižuje hladinu železa, ťažkých ko-
vov a  mykotoxínov. Navyše má inhibičný úči-
nok proti baktériám tvoriacich prchavé kyseliny 
a baktériám jablčno-mliečneho kvasenia. Zo sen-
zorického hľadiska zlepšuje farbu muštov/vín, 

redukciou zoxidovaných fenolov. Samozrejme, 
napomáha číriacemu efektu LittoFresh® Chito‐

Flot. Tento prípravok možno tiež použiť na číre-
nie vín.

Kolonizácia Metschnikowia pulcherrima vs. 
Saccharomyces cerevisiae

Oenococcus oeni pod elektrónovým mikroskopom

Kontrola LittoFresh® 
Liquid

Konkurenčný
prípravok č. 1

Konkurenčný
prípravok č. 2

LittoFresh® 
Chito-Flot

Pokus s čírením ružového muštu sedimentáciou. Výsledok po 30 minútach.


