
 Kupzit® - Citran meďnatý

   Počas kvasenia vznikajúci sírovodíkový zápach zvyčajne spolu s ostat-
    nými plynmi uniká do ovzdušia alebo mizne po kontakte so vzduchom.
    Silnejšie a trvácnejšie sirkové tóny vznikajú počas ležania mladých vín.
    Na odstránenie týchto sirkových tónov bolo možné používať rôzne me-
    tódy ako napr. používanie preparátov na báze medi či striebra. V sú-

Siegmar Görtges,           častnosti v EU je však používanie preparátov na báze striebra (Sulfidex 
Erbslöh Geisenheim AG     a  Ercofid ) zakázané a sú povolené meďnaté prípravky. Tu je najzná-
                                mejší síran meďnatý – modrá skalica. Tá v miernych prípadoch môže
dobre  zabrať,  ale  pri  tvrdošijných  sirkových  tónoch  je  výsledok  nedostatočný.  Pre 
kompletné  odstránenie  sirkových  tónov  musí  byť aplikovaná  vysoká  dávka  síranu 
meďnatého,  čo vedie k zvýšeniu obsahu medi vo víne. To vedie k riziku,  že sa prekročí 
povolená hranica 1 mg medi na 1 l vína. Môže tak vzniknúť zákal, alebo sa vyskytnú horké 
tóny vo víne a tým je následne nutné modré čírenie. 

      Čo je citran meďnatý?

   Chemický vzorec je Cu2C6H4O7 x 2,5 H2O a v 1 g citranu meďnatého je 350 mg medi. Je 
to  organcká  soľ medi  svetlej  zeleno-modrej  farby.  Väzba  iónov  medi  s  kyselinou 
citrónovou  je  relatívne  slabá.  Vo  víne  preto  iony  medi  ľahko  reagujú  so  sirkovými 
zlúčeninami vo forme jemnej  čiernej zrazeniny. Podľa predbežného testu  a optimálnom 
dávkovaní je zvýšenie obsahu medi vo víne iba minimálne a tým sa vylúči i dodatočné 
modré  čírenie.  K  odstráneniu  sirky  sa  používa  chemicky  čistý  2%  citran  meďnatý 
aplikovaný na povrchu granulovaného kvalitného bentonitu.  Tento granulát  – obchodný 
názov Kupzit® sa rozmieša vo vode a pridá sa za stáleho miešania do vína. Tam nastáva 
flokulácia  a  vzniká  jemný  sediment.  Po  jednom  až dvoch  dňoch  može  byť sediment 
oddelený.  Zákonom  maximálne  prípustná  dávka  je  50g/hl  čo  predstavuje  1  g  citranu 
meďnatého na 100 l vína. Podľa uskutočnených skúšok pre väčšinu vín postačuje dávka 
5-20 g/hl. 

     Výsledky skúšok

   V rozsiahlych štúdiach v Nemecku, Rakúsku a Španielsku boli testované vína s rôznou 
intenzitou  sirky.  V  predbežných  testoch  boli  stanovené  optimálne  dávky  citranu 
meďnatého a modrej skalice. V hodnotení boli rozhodujúcimi kritériami čistota vína vo vôni 
a chuti. Výsledky testov štyroch vín s rôznou intenzitou sirky boli vyhodnotené v grafe na 
zostatky medi po ošetrení meďnatými prípravkami vo vínach. Zistilo sa,  že vo všetkých 
prípadoch  po  liečbe  sirky  ostávalo  najmenej  medi  vo  vínach,  kde  bol  použitý  citran 
meďnatý. V rozsiahlych sériach pokusov v spolkovom úrade pre vinárstvo v Eissenstadt-e 
v Rakúsku v senzorických hodnoteniach preukázal výrazne lepšie výsledky s citranom 
meďnatým ako s modrou skalicou. Okrem senzorického hodnotenia sa urobili i analýzy 
zostatkov medi v ošetrovaných vínach a i  tu sa jasne preukázali  jasné výhody citranu 
meďnatého oproti modrej skalici.



Aj  v  inštitúte  INCAVI  vo  Villafranca  v  Španielsku  v  porovnávacích  pokusoch  viedli  k 
zisteniu,  že  vína  ošetrené  Kupzit-om obsahovali  výrazne nižšie  zvyšky medi  ako  vína 
ošetrené modou skalicou. Po všetkých vykonaných experimentoch boli vyhodnotené ako 
hlavné výhody Kupzit-u :

-  čistejšia vôňa vína

-  zníženie nákladov pri liečbe sirky 

-  nízky zbytkový obsah medi
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                                        sirka                 sirka                    sirka                  sirka

   

  Zhrnutie

   Granulovaný preparát Kupzit® s aktívnym citranom meďnatým možno presnými dávkami 
ľahko riešiť problémy sirkových zápachov vo víne. Vína ostávajú čisté vo vôni a zbytkový 
obsah medi je podstatne nižší ako pri ošetrovaní modrou skalicou. 
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