
      Aromatická  štruktúra  vína  je  veľmi  zložitá  a  je  ovplyvnená  mnohými  faktormi.  Aké  
podmienky  prispievajú  k  akému  výrazu?  Do  akej  miery  možno  ovplyvňovať  chuť  vína 
reguláciou živín? Aké aditíva sú povolené? Krátky pohľad do vinárskeho priemyslu. 

Vplyv výživy na fermentačné arómyPrimárna aróma je charakterizovaná odrodovosťou, najmä kvôli terpenickým zlúčeninám, ktoré sa nachádzajú  v  šupke  hrozna.  Iba  malá  časť  terpenických  zlúčenín  je  lokalizovaná  v  dužine.  Takzvané monoterpenické alkoholy sa nemenia metabolizmom kvasiniek a preto sú vhodné ako aromatické markery jednotlivých odrôd. Sekundárna aromatika sa vyvíja v procese spracovania rmutu a muštu. Najdynamickejší  proces  je  metabolizmus  kvasiniek  počas  alkoholového  kvasenia.  Vlastnosti  vybraných  kvasiniek, podmienky prostredia a samozrejme aj prísun živín zohrávajú kľúčovú rolu pre vytvorenie arómy vína. Kvasný  buket  (terciárne  aromatické  látky)  je  silno  ovplyvňovaný  prostredníctvom  koncentrácie vyšších alkoholov, mastných kyselín, esterov mastných kyselín a esterov kyseliny octovej.  Tvorba týchto aromatických látok je ovplyvnená prostredníctvom obsahu asimilovateľného dusíka (YAN) (Ugliano a kol.,  
2007). Ak sa nachádza vo víne nedostatok dusíka, môže dochádzať k tvorbe nežiadúcich sírnych zlúčenín (tvorba sirky), ktoré ovplyvňujú senzorický profil zväčša negatívne. Dominantnými vo víne sú etyl-estery mastných kyselín a acetáty vyšších alkoholov. 

Tvorba aromatického profilu vína je veľmi komplexná. Je ovplyvnená rôznymi enologickými postupmi, kmeňom  
kvasiniek a výživou v mušte.Vyššie alkoholy ako sekundárne metabolity kvasiniek, môžu byť pri nízkych koncentráciách veľmi pozitívne, avšak vo vyšších koncentráciách (> 400 mg/l), môžu negatívne ovplyvňovať senzorický profil  vína (Rapp a Mandery, 1986). Metabolizmus kvasiniek zohráva dôležitú úlohu v tomto procese. Tvorba etyl-esterov a  esterov kyseliny  octovej   narastá  so  zvyšujúcou sa  koncentráciou cukru v  mušte,  s  rastúcou rýchlosťou fermentácie a so zvyšujúcim sa množstvom kvasiniek (Francis a Newton, 2005).Estery prinášajú celú škálu ovocných aróm vo víne, ktoré tvoria vysoko kvalitné vína (Swiegers a kol.,  
2005).  Kvartérne aromatické látky sa vytvárajú chemickými reakciami v procese zrenia vo fľaši.  Víno sa mení po chuťovej stránke a dochádza k strate typického odrodového buketu. 
 Dôležitý bod: Výživa kvasiniekAktivita kvasiniek môže byť podporovaná prídavkom enologických živín. Kvasinky majú za úlohu zabezpečiť metabolické procesy a poskytnúť bezproblémovú aromatiku vína. 



    V súlade s Nariadením ES 606/2009 sú pre tento účel k dispozícii syntetické zlúčeniny amoniaku (napr.  diamónium  fosfát  (DAP)  alebo  preparáty  s  kvasničnými  bunkami).  Vzhľadom  k  tomu,  že  v  minulosti  kvasničné preparáty neboli definované, prijala Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) v roku 2013 nové  definície,  ktoré  sú  zahrnuté  v  tabuľke  nižšie.  Kvasničné  preparáty  sa  rozdelili  do  kategórií „inaktivované kvasinky“ a „kvasničný autolyzát“. Diamónium fosfát (DAP) je synteticky pripravená živina, ktorá predstavuje pre kvasinky ľahko dostupný zdroj dusíka. Amoniak sa môže včleniť priamo do proteínov. Kvasničná  bunka  nevyužíva  amoniak  len  na  tvorbu  proteínov  pri  tvorbe  biomasy,  ale  aj  na  syntézu membránových proteínov (permeáz),  ktoré sú v bunkovej  membráne lokalizované a sú zodpovedné za transport  aminokyselín  a  cukru do  bunky.  Z  tohto  dôvodu  nedostatok  dusíka  spôsobuje  pomalé  alebo zastavené alkoholové kvasenie. Kvasničné preparáty obsahujú buď celé kvasničné bunky alebo ich určité  časti. Kategória „inaktivované kvasinky“ obsahujú všetky súčasti, „Bunkové steny“ obsahujú len bunkové steny kvasiniek a „kvasničný autolyzát“ obsahuje len časti cytoplaziem bohatých na živiny. Pri tepelnom spracovaní pri inaktivácii dochádza k poškodeniu cytoplazmatických membrán a cytoplazma sa rozpúšťa.  Cytoplazma obsahuje aminokyseliny, stopové prvky a vitamíny, ktoré sú komplexným zdrojom živín pre kvasinky. 
Tabuľka 1: Vlastnosti preparátov na podporu kvasiniek pri alkoholovej fermentácii

DAP Bunkové steny 
kvasiniek

Inaktivované 
kvasinky

Kvasničný autolyzát

Funkcia (OIV) Podpora kvasinkovej 
aktivity

Prevencia a riešenie 
zastaveného kvasenia

Výživa v alkoholovej 
fermentácii, 

rehydratácia kvasiniek, 
krášlenie vína

Výživa v alkoholovej 
fermentácii, 

rehydratácia kvasiniek, 
krášlenie vína

Rozpustný podiel 
sušiny (OIV)

100 % Max. 10 % Max.  40 % Max. 80 %

Rýchlo dostupný dusík 
pre tvorbu 

aminokyselín, 
proteínov, biomasy a 

enzýmov

Adsorpcia inhibičných 
substancii, napr. 
mastné kyseliny, 

senzorická čistota

Dodávateľ 
aminokyselín, makro- a 

mikroživín, prínos k 
ochrane arómy, 

redukcia oxratoxínu A

Dodávateľ 
aminokyselín, makro- a 

mikroživín, prínos k 
ochrane arómy

Príklad Vitamon A PuroCell O Vitaferm Bio

Relevantné súčasti Amónium fosfát Lipidy, prídavok 
sterolov

Organický dusík, 
stopové prvky, vitamíny 

a glutatión

Organický dusík, 
stopové prvky, vitamíny 

a glutatión

 Funkcia kvasničných preparátovBunkové steny kvasiniek majú vďaka lipidom na bunkovej stene adsorpčný charakter a podporujú kvasinkám  vyviazať  inhibujúce  látky.  Avšak  neposkytujú  žiaden  zdroj  organického  dusíka.  Inaktívne kvasinky a kvasničný autolyzát môžu uvoľniť organický dusík, pretože obsahujú rozpustné látky a tie sa môžu uvoľňovať do fermentačného média. Podobný proces sa nazýva sur-lie, kedy mŕtve kvasinky pomaly autolyzujú po dokvasení a uvoľňujú do okolia rozpustené látky. Okrem iného sa do prostredia uvoľňuje aj glutatión (GSH),  ktorý sa nachádza prirodzene v každom kvasničnom preparáte a predstavuje ochranu  arómy  vďaka  svojmu  antioxidačnému  pôsobeniu.  Tento  prínos  môžeme  dosiahnuť  len  pomocou kvasničných preparátov, nie prostredníctvom syntetického DAP. 
 Ovplyvňovanie kvasného buketuPokusy,  ktoré  robil  Carrau  a  kol.,  (2008)  ukazujú  priamu  súvislosť  medzi  zvýšeným  prísunom asimilovateľného dusíka (> 170 mg/l) a tvorbou ovocných esterov. Tvorba vyšších alkoholov sa výrazne  znižuje  pri  koncentrácii  dusíka  >  100  mg/l.  Tieto  účinky  dokazuje  aj  Werner  a  kol.,  (2010),  ktoré  sú znázornené na obrázku č. 1. 



Vzorka 2 zahŕňa dávkovanie DAP 1 g/l, kvasinkové bunkové steny 0,4 g/l, tiamín 0,6 g/l. Vzorka 3 obsahuje 
dávku  DAP 0,5  g/l,  vzorka  11  obsahuje  dávku  aminokyselín  250  g/l,  vzorka  14  obsahuje  dávku  DAP  0,5  g/l, 
kvasinkové bunkové steny 0,4 g/l,  tiamín 0,6 g/l,  aminokyseliny 250 g/l,  zinok 2 mg/l,  horčík 100 mg/l,  kyselina 
pantoténová  1  mg/l,  kyselina  listová  1,5  g/l.  Analyzovali  sme  výber  typických  predstaviteľov  príslušných 
aromatických skupín. Hodnota sa vzťahuje na súčet jednotlivých skupín. Testovacie varianty obsahujúce diamónium fosfát (DAP) vždy viedli k priamej propagácii činnosti kvasiniek a aj k významnému zvýšeniu koncentrácie esterov v kvasiacom burčiaku.  Typickými zástupcami týchto esterov  sú  2-fenyl-etyl-acetát,  2-metyl-butyl-acetát  alebo  3-metyl-butyl-acetát.  Preparáty  na  báze inaktivovaných kvasiniek majú len mierny vplyv na fermentačnú aktivitu a podporujú tvorbu ovocných esterov len nepatrne. Je však potrebné poznamenať, že fermentačné estery nie sú stabilné v dlhodobom horizonte a pri skladovaní vína dochádza k ich hydrolýze. Všetky dávky živín viedli v pokusoch k významnej  redukcii vyšších alkoholov (napr. izo-butanol, 2-metyl-butanol).
ZáverPrídavok  dusíka  kvasinkám  v  priebehu  fermentácie  je  nielen  dôležitým  prvkom  zabezpečenia dokvášania.  Zvýšený  obsah  dusíka  vo  fermentačnom médiu  má  za  následok  aj  zvýšenú  tvorbu  arómy. Obzvlášť  zvýšená  môže  byť  koncentrácia  ovocných  esterov.  Veľký  vplyv  tu  majú  práve  amónne  soli.  Preparáty obsahujúce inaktivované kvasinky majú výhodu v tom, že prinášajú stopové prvky a vitamíny do muštu. Tieto prvky zvyšujú vitalitu kvasiniek a optimalizujú enzymatické procesy v metabolizme kvasiniek.  Kombinácia anorganických (DAP) a organických (bunkové steny) zdrojov dusíka predstavuje optimálne riešenie, pokiaľ ide o tvorbu arómy a vitalitu kvasiniek. 
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