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Množenie vínnych kvasiniek
Vinárske kvasinky sa môžu v prírode množiť s rôznymi druhmi a rôznymi spôsobmi. Tiež je 

možné aj kríženie medzi dvomi príbuznými kmeňmi kvasiniek. Prvá generácia kríženia tejto línie 
sa nazýva hybrid. Spravidla ide o prenos pozitívnych vlastností oboch rodičovských kmeňov na 
hybrid. Pritom vznikne veľké množstvo krížencov. Následne sú selektované hybridy, ktoré majú 
pozitívne vlastnosti pre výrobu vína. Vďaka týmto možnostiam kríženia vznikajú tiež možnosti  
získať hybrid po splynutí rodičovských buniek. Technika,  ktorá  sa  používa  je  známa  pod 
názvom fúzia protoplastov.  Je to možnosť  ako vytvoriť  nový organizmus bez GMO a spojiť  
pozitívne vlastnosti  ako napr.  „X-treme“-  sila  prekvasenia  a aromatická rozmanitosť  oboch 
kvasiniek. Na rozdiel od klasického kríženia, po tom čo sa enzymaticky rozpustí bunková stena, 
vzniká tzv. cybrid. V závere fúzie sa spoja jadrá buniek a vzniká nový hybrid. Výhody tejto  
metódy sú založené na tom, že môžu byť použité bunky bez schopnosti sporulácie a je možné 
skrížiť vzdialené príbuzné kmene kvasiniek (napr.  Saccharomyces a Torulaspora).  Na prípravu 
Oenoferm  X-línie  bola  použitá  práve  táto  technika.  S  pomocou  tejto  techniky  je  možné 
vytvárať „fantastické“ kvasinky s vynikajúcimi vlastnosťami. 

Mikromanipulácie a identifikácia
Na výrobu rovnako aj k pozitívnemu 

potvrdeniu hybridizácie a k zabezpečeniu 
čistoty hybridnej kultúry sa používajú ďalšie 
techniky  –  ako  sú  mikromanipulácie  a 
genetické identifikačné metódy. 

S  pomocou veľmi  nákladných PCR 
a elektroforéznych metód sa  podarí  nájsť 
individuálne genetické znaky, s  ktorými sa 
môžu  identifikovať  nielen  príslušné 
rodičovské  kmene,  ale  aj  novovznikajúc 
hybridy.  S  použitím  mikromanipulácie 
možno  tento  krok  rýchlo  a  elegantne 
odstrániť.  Zodpovedajúce  bunky  čistej 
kultúry  sa  umiestnia  najskôr  vedľa  seba. 
Pod mikroskopom sa vyberú vitálne bunky. 
Po  umiestnení  buniek  sa  cez  špeciálnu 
sklenenú  kapiláru  aplikujú  enzýmy 
rozrušujúce bunkovú stenu kvasiniek  a po 
jej rozrušení sa uskutoční fúzia voľne ležiacich membrán. Fúzia protoplastov sa tak zaobíde bez 
následnej  molekulárnej  identifikácie.  Po  úspešnej  fúzii  protoplastov  sa  bunky  prenášajú  do 
regeneračného média na ďalšiu kultiváciu. 



Oenoferm X-thiol
Silnokvasiaca a alkoholtolerantná hybridná kvasinka k zintenzívneniu 
ovocných tiolov a exotických aróm.

Aromatický profil kvasiniek Oenoferm X-thiol

Odporúčané  odrody:  Sauvignon  blanc,  Scheurebe,  Muškát,  Rizling, 
Veltlínske zelené, Műller Thurgau, Chardonnay, Rulandské biele, Tramín 
červený a vhodné aj pre ružové vína. 

Výhody a vlastnosti:
• Saccharomyces cerevisiae var. bayanus
• Dokázaný killer faktor
• Tolerancia  alkoholu:  do  16  %  obj.  -  určité  prekvasenie  aj  pri  vysokých  obsahoch 

alkoholu.
• Nároky na dusíkatú výživu: nízka až stredná, Pre optimálne kvasenie bez rušivých tónov 

sa odporúča používať kontinuálnu výživu VitaFerm Ultra F3
• odporúčaná teplota kvasenia: 15 – 25 °C
• Tvorba glycerolu: stredná
• Tvorba prchavých kyselín: nízka
• Tvorba SO2 a H2S: nízka
• Tvorba peny: nízka

Aromatické vlastnosti:
• Rozmanitý aromatický profil s väčším výrazom
• Intenzívna tvorba odrodových aróm, obzvlášť tiolových komponentov (4-MMP, 3-MH, 3-

MHA): čierne ríbezle, grepfruit, exotické ovocie, marakuja
• tiolové arómy je možné ochrániť pomocou Ercobinu (kyselina askorbova)
• tvorba komplexných fermentačných aróm podporuje sviežu ovocnú aromatiku
• zosilnená produkcia vyzretých aróm exotického ovocia ako marakuja a červený grep

Voľbou teploty fermentácie možno ovplyvňovať aromatiku a štýl. Nízke teploty fermentácie (< 
15°C) podporujú štýl chladnej klímy. Pri vyšších teplotách fermentácie (18-22°C) dochádza k 
zvýšeniu ovocných tiolových aróm (4-MMP, 3-MH a 3-MHA).

Odkiaľ pochádzajú tiolové arómy?



Prekurzory ovocných tiolov sa tvoria v hrozne. Predovšetkým prekurzory 3-MH je možné nájsť v 
šupke.  Veľký  vplyv  na  aktuálnu  koncentráciu  a  celkovú  štylistiku  vín  majú  preto  infekcie 
botrytis, ale aj zrelosť alebo zelené práce (skoré odstránenie listov vedie k vzniku trávnatých 
pyrazínov)  .  Narušením  metabolizmu  mastných  kyselín  (napr.  cez  botrytídovú  infekciu)  sa 
vytvorené prekurzory spájajú s glutatiónom vo vnútri  bunky. Toto sa bunkovými proteázami 
rozloží  až na zvyškový cysteín.  To je vlastný prekurzor,  ktorým môžu kvasinky metabolizovať. 
Aktívna  lyáza  kvasiniek  rozštiepi  neprchavé  zlúčeniny,  pričom  sa  uvoľní  napr.  4-MMP  ako 
prchavá aromatická látka. Na obrázku 5 je znázornená analýza génu β-lyázy: nielen tiolové 
kvasinky  ale  aj  hybrid  ukazuje  jasné ohraničenie  (dôkaz  jedného aktívneho génu).  Vzorka 
bayanus (pravý prúžok) ukazuje viacej ohraničení, ktoré poukazujú na jeden neaktívny gén. 

Obr. 7 Zmyslové vnemy Oenoferm X-thiol

Oenoferm X-treme a Oenoferm X-thiol
   Na selekciu sa vybral  vždy silne kvasiaci  kmeň  bayanus  a „divoký“ izolát jedného veľmi 
aromatického kmeňa  Saccharomyces cerevisiae.  U nových Oenoferm X-hybridov sa môže 
zabezpčiť  väčšia  efektivita  hybridov.  Hybridným  efektom  sa  dajú  pritom  zosilniť  vlastnosti  
rodičov, ako je napr. sila kvasenia, individuálna tvorba arómy, a tiež stabilizujúci účinok na 



kyseliny. Posledná menovaná vlastnosť je veľmi zaujímavá ako pre upevnenie kyselín vo víne, 
tak tiež vo vinárskych oblastiach s klímou, ktorá ovplyvňuje nižší obsah kyselín. Obe kvasinky 
vykazujú nižšiu potrebu dusíka, rovnako aj malú tvorbu SO2. Rovnako nebol zistený predpoklad 
na tvorbu sirky. Rozkvasenie a kvasný priebeh prekoná zreteľne rodičovské vlastnosti, takže sa 
Oenoferm X-treme dajú najlepšie využiť ako kvasinky studeného kvasenia (teplota od 15°C). 
Silnejšie  kvasenie  môže  Oenoferm  X-treme  taktiež  potvrdiť  u  veľmi  sladkých  muštov  ako 
napríklad u bobuľových a cibébových výberov. Pre zvýraznenie ovocnej tiolovej aromatiky sa 
obzvlášť priaznivo prejavil Oenoferm X-thiol pri teplotách 18-22 °C. S pomocou Oenoferm X-
línie sa dajú produkovať vína, ktoré zodpovedajú „novému svetovému štýlu“ . Okrem toho sa 
môže podstatne zvýšiť aromatický prejav pôvodnej odrody. 

Oenoferm X-treme
Oenoferm X-treme vyniká vysokým kvasným 
výkonom  tiež  za  nízkych  teplôt.  Pritom  sa 
zvýrazní  vznikajúca  extrémna  aromatika 
vďaka intenzívnej  vôni  s  korenistými  sviežimi 
tónmi.  Kvasinky  podporujú  na  podnebí 
výrazné  moderné  víno  s  minerálnymi 
náznakmi  (obr.  3).  Arómy  v  nose  a  na 
podnebí  sú  trvalé.  Na  základe  X-trémnej 
kvasnej sily sa kvasinky veľmi dobre hodia na 
výrobu sektov a tiež na nový štart kvasenia. 

Vlastnosti: 
• neobyčajne  silné  kvasenie  kmeňov 

bayanus tolerantných na chlad
• podporuje individuálny  štýl  arómy vo 

smere  minerality  s  veľmi  dobre 
zabudovanými  ovocno-korenistými 
komponentami

Obr. 3 Zmyslové vnemy Oenoferm X-treme

Výhody:
• stabilizujúce vlastnosti na kyseliny
• nízka potreba výživy
• malé vytváranie SO2
• použiteľné ako sektové kvasinku
• vhodné na nový štart kvasenia

Aromatický profil Oenoferm X-treme
Odporúčané  odrody:  Rizling,  Rulandské  biele,  Rizling  vlašský, 
Chardonnay, Sauvignon blanc, Silvánske, Veltlínske zelené, muškáty, 
Műller Thurgau


