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Čírenie mladých vín 2014 – prehľad možností

Efektívne čírenie mladých vín je obzvlášť dôležité pri vínach bohatých na koloidné látky, 
ktoré sa budú čoskoro plniť. Popri čírení sa môžu odstraňovať aj ľahšie nečisté tóny a okrem 
toho sa zlepší aj filtrovateľnosť vín. V súčasnosti je veľa dostupných prípravkov na báze želatíny, 
vyziny alebo rastlinných proteínov, v závislosti  od použitia. V kombinácii  s  kremičitým sólom 
pôsobí na rýchlejšiu sedimentáciu kalov. Mladé víno, ktoré má hodnotu zákalu vyššiu než 1300 
NTU po prekvasení, môže byť vyčírené v priebehu niekoľkých hodín. 

Produkt Vlastnosti Forma Dávkovanie 
na 100 l

Pomer dávkovania

NaCalit PORE-TEC Prémiový bentonit s lepším flokulačným, 
adsorpčným a číriacim účinkom.Ľahko 

rozpustný. 

granulát 50 – 150 g

ErbiGel/ ErbiGel Bio Čírenie v spojení s kremičitým  sólom. 
Zníženie obsahu polyfe- nolov a 

optimálna stabilizácia s ohľadom na 
koloidné látky. 

prášok 5 – 10 g 5 dielov  Klar-Sol Super :
1 diel ErbiGel

FloraClair Čistý rastlinný proteín ideálny pre 
čírenie mladých vín a pre znižovanie 
obsahu polyfenolov.  Odporúča sa 

používať pre bio vína.

prášok 10 – 20 g 5 dielov  Klar-Sol Super :
1 diel FloraClair

IsingClair 
Hausenpaste

Vyzinový gél, efektívny pre vína s 
vysokým obsahom kalov, napr. rmuty, 
pasterizované mušty, výberové vína, 

hrozienkové výbery.  Pôsobí efektívne aj 
pri nízkych teplotách

pasta 25 – 100 ml 1 diel Klar-Sol Super : 
4 diely IsingClair 
Hausenpaste

VinoGel CF VinoGel CF je založený na špeciálnej 
želatíne kombinovanej s 

vysokomolekulovým kolagénom z 
vyziny. Rýchle čírenie mladých vín a 

zaokrúhenie chuti aj pri nízkych 
teplotách. Zlepšuje filtrovateľnosť.

tekutý 50 – 150 ml 1 diel Klar-Sol Super: 
1 diel VinoGel CF

Klar – Sol Super Priehľadný kyslý kremičitý sól ku 
krášleniu vín v kombinácii s prípravkom 

na ošetrenie bielkovín.

tekutý 25 – 50 ml

          pred čírením                     po 1 hodine                 po 3 hodninách             po 20 hodinách

Obrázky zobrazujú priebeh čírenia mladého vína ročníka 2014 v závislosti od času. Zobrazené varianty: 
z ľava: kontrola - vzorka bez čírenia, Erbigel/Blankasit (uprostred) a VinoGel/Blankasit (vpravo). Použili sme  
štandardné dávkovanie. Špeciálny produkt VinoGel CF číri mladé víno v priebehu 1 hodiny. Častice kalov  
pomocou želatíny ErbiGel sedimentujú pomalšie, a nedosahujú rovnaký stupeň čírosti ani po 20 hodinách.  

Kontrolná vzorka nepreukazuje žiadny stupeň čírosti ani po 20 hodinách.



Senzorické krášlenie vín vyrobených z 
poškodeného hrozna

Mnoho mladých vín ročníka 2014 vykazuje v dôsledku nahnitého hrozna rôzne chyby, 
ako sú napríklad prchavé kyseliny a etylacetát. To znamená, že musíme dosiahnuť v mladých 
vínach zlepšenie senzorických vlastností. Pri etylacetáte sa jedná o ester kyseliny octovej. Ak sa 
zvyšujú prchavé kyseliny, môže to viesť k tzv. esterovému tónu. Tento esterový tón je zvyčajne 
tvorený v  počiatočných fázach fermentácie.  Obsah prchavých kyselín  nie  je  možné znížiť 
pomocou bežných číriacich látok. Je tu však možnosť ako nepríjemné tóny znížiť alebo prekryť.  
Ak sú hodnoty prchavých kyselín v rozmedzí o 0,2 – 0,5 g/l doporučujeme aplikovať Kal-Casin. 
Kal-Casin  (špeciálny  kazeín),  alebo  PuroCell  O  –  (bunkové  steny  kvasiniek  s  adsorpčnými 
vlastnosťami).  Použitím  týchto  preparátov  je  preukázateľné  senzorické  zníženie  prchavých 
kyselín. Na optimálne ošetrenie sa doporučuje dávka v rozmedzí 10 – 50 g/hl. Ak je víno stále 
zatuchnuté a mdlé, je potrebné skontrolovať,  či  je stiahnuté z  hrubých kvasničných kalov. 
Dávka Kupzit-u už 5 – 20 g/hl môže odstrániť nečisté tóny vo vôni a obnoviť ovocnosť vína. Pri  
tejto dávke nie je potrebné následné modré čírenie. 

Výhody Kupzit-u:

• vysoká afinita k sírnym zlúčeninám
• špecifická aktivita

• chráni požadované arómy vína
• dlhotrvajúci výsledok ošetrenia

• jednoduchá manipulácia a dávkovanie
• nízky zvyškový obsah medi vo víne

  Ďalšou možnosťou optimalizácie senzorických vlastností je aplikácia nízkych dávok tanínov. 
LittoTan Finesse v dávke 1-5 g/100 L zlepší štruktúru hlavne červených vín z ročníka 2014. 

Filtrácia vín vyrobených z hrozna napadnutého 
botrytídou

Infekcia hrozna napadnutého  Botrytis  cinerea,  alebo plesňou sivou môže spôsobovať 
celý rad negatívnych dôsledkov. Okrem senzorických  zmien, ako je tvorba rôznych pachutí, 
alebo strata farby,  sa môže účinkom lakkázy tvoriť  celý  rad produktov,  ktoré  inhibujú  rast 
vínnych  kvasiniek,  a  tak  môže  dochádzať  k  poruchám  výživy.  Vláknitá  huba  produkuje 
polysacharidový sliz,  ktorý  sťažuje  filtráciu.  Prostredníctvom spracovania  hrozna prechádza 
tento sliz aj do muštu a je detekovateľný aj po ukončení etanolovej fermentácie. Dôvodom 
tohto  je  chemická  štruktúra  slizu,  ktorá  môže  byť  degradovaná  enzýmami  hrozna  alebo 
kvasinkovými  enzýmami.  Už  aj  malé  množstvo  alkoholu  tvoriaceho  sa  v  glukánových 
zrazeninách môže upchávať póry v cross-flow alebo v membránových filtroch, čo povedie k  
rýchlemu nárastu tlaku a tým sa zníži výkon filtrácie. Aj koncentrácia 5 g/l glukánu spôsobuje 
obrovské problémy s filtráciou. Aj pri nízkom napadnutí hrozna botrytídou je možné, že budú 
vysoké koncentrácie glukánu prítomné. Na zistenie koncentrácie glukánu sa robí Glukan-test. 
Test sa uskutočňuje tak, že 10 ml vína nadávkujeme do skúmakvy, kde ho zmiešame s 96 %-
ným etanolom. Vytvorenie vláknitých vločiek je dôkazom prítomnosti glukánu. Táto metóda 
nie je  vhodná pre koncentrácie glukánu menšie ako 15 mg/l.  Test  musí  byť  upravený pre 
citlivejšiu detekciu – 5 ml vína sa premieša s 5 ml etanolu, zmes sa nechá 10 – 30 minút pri  



laboratórnej  teplote,  potom  sa  odstredí  pri  3000  ot/min  po  dobu  20  minút.  Po  ukončení 
odstreďovania je nutné oddeliť supernatant od zrazeniny. Zrazenina sa opatrne rozpustí v 1 ml  
vody  a  následne  sa  pridá  0,5  ml  96  %-ného  etanolu.  Výskyt  niťovitých  chuchvalcov  je 
dôkazom prítomnosti glukánu. 
Pri infikovanom hrozne je výhodná aplikácia enzymatických preparátov s cieľom degradácie 
tvoriaceho sa glukánu. Aplikácia preparátu Trenolin Filtro DF odstraňuje prípadné problémy s 
filtráciou už v mušte. V takomto prípade je možná aj zvýšená teplota fermentácie, ako aj dlhší  
čas.  Naše  odporúčanie  je  10  –  15  ml/hl  preparátu  Trenolin  Filtro  aplikovať  do  muštu.  Pri 
ošetrovaní mladých vín sa odporúča použiť dávku 15 – 20 ml/hl, aby sa predišlo problémom s 
filtráciou. Odstránenie koloidných látok môže trvať týždeň a viac. Počas tejto doby nesmie 
Trenolin  Filtro  prísť  do  styku  s  bentonitom.  Výhodnejšie  je  rozdelenie  dávok  enzýmu.  Čím 
teplejšie vína, tým je aktivita enzýmu lepšia. Avšak teplota by nemala byť nižšia ako 10 °C. 
Používanie Trenolin-u Filtro môže znížiť celkové náklady na filtráciu. 

 Na obrázku: vľavo sú hubové hýfy z Botrytis cinerea; uprostred štruktúra Botrytis-Glukánu; vpravo ružové
víno po Glukán - teste.

Šetrná naplavovacia filtrácia – alternatívy ku kremeline

Firma  Erbslöh  ponúka ako  alternatívu  ku  kremeline  dve  produktové  rady  filtračných 
pomôcok pre  naplavovaciu filtráciu  vína.  Jednotlivé  produkty  ponúkajú  rozdielne filtračné 
charakteristiky pre veľmi individuálne požiadavky zákazníkov. 

VarioFluxx

Produktové  typy  série  VarioFluxx  sú  zmesné  produkty  zo  špeciálne  pripravených 
celulózových vlákien, ktoré sú kombinované s vybranými perlitmi rôznej zrnitosti. 

Typ produktu Oblasť použitia
VarioFluxx P Pre hrubú filtráciu – na docielenie zvýšenia priepustnosti filtračného 

koláča

VarioFluxx M Pre jemnú filtráciu – pre vysokú priepustnosť s dobrým číriacim efektom

VarioFluxx F Filtračný prostriedok s vyššou jemnosťou na docielenie lepšieho stlačenia 
filtračného koláča

Špecifická charakteristika VarioFluxx-u:                Špecifická charakteristika CelluFluxx-u:
− jednoduché používanie             - 100 %-ná biomasa
− tvorba hustého, kompaktného filtračného koláča             - voľný filtračný koláč s vysokou priepustnosťou
− vysoká čírosť                            - veľmi šetrná filtrácia



kontrola
VinoStab 75 ml/ 100 l

kyselina metavínna 10 g/100 l
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CelluFluxx
Produkty rady CelluFluxx sú zložené z čistých celulózových vlákien s rôznymi dĺžkami a 

stupňami fibrilácie vlákien. Kombináciou rôznych typov vlákien vzniká filtračný koláč s veľmi  
špecifickými  vlastnosťami.  Podrobné  odporúčania  používania  produktov  CelluFluxx  alebo 
VarioFluxx, rovnako aj dávkovanie a pokyny nájdete na stránke www.erbsloeh.com.

Trvalá kryštalická stabilita vín s použitím VinoStab

VinoStab  (karboxymetylcelulóza)  je  ochranný  koloid  zabraňujúci  tvorbe  kryštálov  vo 
víne.  VinoStab je  vytvorený z  rastlinných vlákien,  vo vode dobre rozpustný,  a viaže sa na 
povrch rozpusteného vínneho kameňa, čím sa zabráni tvorbe kryštálov. Veľkou výhodou oproti 
používaniu  kyseliny  metavínnej  je  to,  že  karboxymetylcelulóza  je  odolná  voči  teplotám. 
Kyselina  metavínna  sa  účinkom  tepla  rozkladá  a  stráca svoj  účinok.  Pri  ošetrovaní  vína  s 
preparátom VinoStab je zaručená stabilita proti vínanu draselného. V porovnaní s energeticky 
náročnými procesmi sa ošetrenie pomocou VinoStab-u vyznačuje nízkymi nákladmi.

Pri používaní VinoStabu by sa malo dodržiavať niekoľko zásad:

Bielkovinová stabilita:
• stanovenie dávky bentonitu
• vína musia byť stabilné voči bielkovinám, aj nepatrné množstvo proteínu vedie k zakaleniu
• aj chladno-labilné bielkoviny by sa mali stanoviť pomocou tepelno-chladového testu

Kryštalická stabilita:
• stanovenie teploty nasýtenia, alebo rozdiel vodivosti vo vínach pri vylučovaní hydrogenvínanu 

draselného, jednoduhé určenie pomocou Erbslöh EasyKrista-Test 
• množstvo použitého VinoStabu závisí od stupňa nestability
• neexistuje žiadny účinok proti vyzrážaniu vínanu vápenatého

Aplikácia
• priame dávkovanie bez predošlej prípravy
• homogénne rozloženie
• nemá žiaden vplyv na senzorické vlastnosti a farbu vína

Filtrácia:
• ak je dávka VinoStab-u 3-4 dni pred membránovou filtráciou, je pravdepodobné, že nastane 

poškodenie filtrácie
• stabilizačný efekt nie je ovplyvnený filtráciou

Pri používaní v ružových alebo červených vínach sa môžu objaviť reakcie s farbivami, ktoré 
vedú k významnej strate farby. Možnosť vyskytovania farebných zrazenín je možné vylúčiť v 
predbežnom pokuse.

http://www.erbsloeh.com/


Manažment kyselín ročníka 2014

Zloženie kyselín v mladých vínach ročníka 2014 je veľmi nehomogénne. Podiel kyseliny 
vínnej a jablčnej sa od seba značne odlišujú v jednotlivých vínach. Preto je nevyhnuté poznať 
všetky podmienky vo vínach, aby bolo možné vybrať najvhodnejšiu manipuláciu s vínom k 
dosiahnutiu správneho odkyslenia vína. 

Podvojné odkyselenie s Neoanticidom Jemné odkyselenie s Kalinatom
Použitie je vhodné od 11 g/l celkových kyselín Odkysľovanie je závislé od množstva kyseliny vínnej, 

pretože sa iba kyselina vínna odstráni

67 g Neoanticidu na 100 l zníži kyseliny o 1 g/l 67 g Kalinatu na 100 L zníži kyseliny o 1 g/l

Kyselina vínna a jablčná sa znížia o rovnakú časť Zachováva ovocnosť vo vínach

Možnosť rozsiahlejšieho odkyselenia Pridáva sa za stáleho miešania, nádoba by mala byť 
väčšia s ohľadom na tvorbu peny

Neoanticid rozmiešať vo vypočítanom množstve vína Senzorický efekt po vyvinutí CO2

Vypočítané množstvo priliať do celkového objemu za 
stáleho miešania

Po vyzrážaní vínneho kameňa je možné preskúšanie 
titráciou

Miešanie voľte tak, aby vzniknutý CO2 sa mohol rýchlo 
a úplne uvoľniť

Rýchla tvorba kryštálov, možnosť overenia s Kali-
Contactom, po niekoľkých dňoch je víno pripravené 

na fľašovanie

Pre ďalšie tabuľky a postupy pre podvojné a jednoduché odkyselovanie, 
pozri www.  unimpex-bratislava.sk  

Ďalším spôsobom ako znížiť obsah kyselín je biologické odbúranie. Je potrebné zosúladiť 
parametre, ktoré sú znázornené na obrázku:

                                                                                                                       Teplota
                                                                                                                           

                                                                                      Celková SO2
                                                                         
                                     

Pre krémové červené vína by sa mali prednostne používať štartovacie kultúry BioStart 
Vitale SK 11. Pre mladé, ovocné, červené, ružové a biele vína sa doporučuje aplikácia BioStart 
Fresh SK 55. BioStart Fresh SK 55 sú citrát negatívne baktérie ktoré znižujú tvorbu prchavých 
zlúčenín, ako aj maslové arómy. Tento kmeň baktérii netvorí ani histamín (biogénny amín). V 
každom mladom víne dochádza k spotrebe živín, preto by sa mala k baktériám pridávať aj 
bakteriálna výživa BioStart Nutri. To zabezpečí hladký priebeh jablčno-mliečnej fermentáie.

BioStart Vitale SK 11 – bakteriálna kultúra s vysokou vitalitou pre bezpečné odbúranie kyselín v 
červených a bielych vínach

BioStart Fresh SK 55 – extrémne silná bakteriálna štartovacia kultúra pre ovocné ružové a biele 
vína

http://www.erbsloeh.com/

