
Ošetrovanie sirky 2015

Aktuálne sa  opätovne stretávame s  výskytom sirky  a sirke  podobným tónom v 
procese  dokvášania.  Vzhľadom  k  veľmi  nízkej  hladine  dusíka  v  tohtoročných 
muštoch, chýbajú kvasinkám pri konci kvasenia živiny a stopové prvky potrebné 
pre optimálnu látkovú výmenu. 

V závislosti na časových fázach existujú rôzne stratégie pre zamedzenie vzniku 
sírky:

Počas kvasenia: Ak sa sirka vyskytne v strede, alebo v poslednej tretine kvasenia, 
odporúčame základnú dodávku živín vo forme organickej výživy ViteFerm Bio v 
kombinácii  s  kvapalnou výživou LittoThiamol P od našej francúzskej pobočky La 
Littorale. Spája v sebe kvasinkám ľahko dostupný diamóniumfosfát a  vitamín B1 a 
tým, že je v tekutej forme je aj optimálnym pre použitie. Je nutné dbať na to, aby 
sa  na  konci  kvasenia  pridávali  len  malé  dávky (10-20  ml  LittoThiamol  P/100  l)!  
Takáto nízka dávka postačuje na to, aby sme rýchlo odstránili  sirku. Víno by sa 
malo prechutnávať každý daň a podľa potreby sa môže ešte pridať 20 ml/100 l  
LittoThiamol P. 

Po dokvasení: 
Stratégia č. 1: Víno je už skoro dokvasené a vykazuje ľahké a stredné tóny sirky. V 
tomto štádiu je možné aplikovať Kupzit v dávke 5-10 g/hl. Výnimočne to môže byť 
30-50 g/hl, ak je to potrebné. 

Stratégia č. 2: Na ošetrenie silných tónov sírky po dokvasení sa môže uplatniť novo 
registrovaný chlorid strieborný (Nariadenie EÚ 246/2015) Produkt  Ercofid je veľmi 
účinný pri odstraňovaní komplexných a veľmi ťažkých prípadov sirky, na základe 
sírovodíka, disulfidov, merkaptánov alebo tioacetátov. Chlorid strieborný (Ercofid) 
nie je podľa Nariadenia E 203/2012 povolený pre bio vína. Dávkovanie pre ľahké a 
stredne ťažké prípady je 20 g/hl a pre ťažké prípady sirky je to 30-50 g/hl. 

 
LittoThiamol P

 je koncentrovaná výživa 
na báze diamóniumfosfátu

 a tiamínu. 
Prídavok výživy počas

 kvasenia je 
prostredníctvom

 tekutej formy LittoThiamol P 
veľmi jednoduchý 
a bez tvorby peny

Kupzit je inovatívny preparát
 obsahujúci citran meďnatý 

na odstránenie sirky
 vo vínach, ovocných vínach, 

rovnako aj v iných
 fermentovaných produktoch. 

Kupzit obsahuje 
2 %-ný citran meďnatý

 a pre ľahšie dávkovanie 
a manipuláciu 

je nanesený na minerálnom
 nosiči, 

zvyčajne na čistom, 
vysokokvalitnom 

granulovanom bentonite.

Ercofid je na 
inertnom materiáli
 nanesený chlorid 

strieborný.
 Cieľom ošetrenia je 

eliminovať akékoľvek 
sirkové alebo sírne tóny, 
prípadne iné cudzie tóny 
vo vínach, ktoré vznikajú

 viazaním zlúčenín 
obsahujúcih síru.
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