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Od grozdja do vina 

• Vinograd (lega) 

• Izbira sort 

• Vinogradniška tehnologija 

• Dozorevanje grozdja, trgatev 

• Ekstrakcija grozdnega soka (pecljanje, 
drozganje, način bistrenja, stiskanje; 
maceracija) 

• Alkoholna fermentacija – kvasovke 

• Jabolčno-mlečnokislinska 
fermentacija – mlečnokislinske 
bakterije 

• Zorenje in staranje vina 

 

PARAMETRI KAKOVOSTI 

• zrelost, sestava, zdravstveno stanje, 

• ekstrakcija grozdnega soka 
(maceracija, temperatura, čas) 

• fermentacija (rodovi, vrste in sevi 
kvasovk ter mlečnokislinskih bakterij, 
temperatura, pH, SO2, vrsta 
fermentacijske posode, podaljšan čas 
kontakta z jagodno kožico, stiskanje, 
...) 

• zorenje vina: glede na sestavo 
pridelanega mladega vina pojavnost 
napak in mikrobiološke spremembe 
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Selektivna okolja 

Grozdni sok 

• SO2 in temperatura 

• Prisotnost avtohtone 
mikrobiote (grozdje, 
predelovalna oprema, zrak, 
roke)  

• FI-KE sestava (pH, sladkorna 
stopnja, O2) 

Vino 

• Vsebnost alkohola 

• Pomanjkanje hranil 

• Občutljivost kvasovk na 
etanol, T in SO2  

Že leta 1959 je prof. Schanderl objavil rezultate o kasnejšem začetku fermentacije (podaljšani lag fazi 
prilagajanja kvasovk) žveplanih moštov. V tej fazi je rast upočasnjena zaradi tvorbe “porabnikov žvepla” 

(acetaldehida in keto-kislin); šele ko je njihova vezava z žveplom zaključena, se začne normalna rast kvasovk. 
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„Normalen“ potek AF 

• prispevek endogene kvasne mikrobiote (avtohtonih kvasovk) 

• povečanje celične gostote (rast), ki omogoči dokončanje AF: 106  108 
CFU/mL 

• hitra poraba raztopljeni kisika; nastali etanol in CO2 inhibirata aerobne 
mikroorganizme (ocetnokislinske bakterije in občutljive oksidativne 
kvasovke) 

• v sredini AF prevlada značilno močno-fermentativnih kvasovk vrste 
Saccharomyces cerevisiae; v idealni razmerah preostanek reducirajočih 
sladkorjev manj kot 1 g/L 

 

 faza rasti  2-5 dni (106  107 CFU/mL) 

 „kvazi“ stacionarna faza  8 dni ( 107 - 108 CFU/mL); 4-5 generacij 

 pojemajoča faza ( 105 CFU/mL)  
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AF 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj samo 47 % izkoristek? 
• 95 % sladkorja se pretvori v etanol 

• 1 % sladkorja se porabi za izgradnjo 
celičnega materiala 

• 4 % sladkorja se pretvori v druge 
končne produkte (metabolite) 

• nekaj alkohola se izgubi v atmosfero 
(izhlapevanje) 

 

mol/g02,88mol/g139,92mol/g159,180 

2526126 CO2OHHC2OHC 

2COg86,48olataneg14,51sladkorjag100 

Teoretični izkoristek = 51,14 % 
Praktični izkoristek = 46,42 % oziroma  47 % 

5 



Sekundarni produkti AF 

Kvasna biomasa 

 

 med 0,8-1,3 % sladkorjev se 
porabi za biomaso kvasovk 

 

 droži po končani alkoholni 
fermentaciji (vključno z 2/3 
motnih delcev) predstavljajo 
med 1,5-3 % fermentirajočega 
volumna 
 

• partnerji vezave SO2 = acetaldehid, 
piruvat, -ketoglutarat 

• glicerol (4-14 g/L): 
• dihidroksiaceton-P + NADH2  glicerol-P + 

NAD  glicerol + Pi 

• mlečna kislina (pomanjkanje tiamina za 
dekarboksilacijo piruvata v acetaldehid) 

 piruvat + NADH2  mlečna kislina + NAD 

• ocetna kislina (0,2-0,5 g/L) – oksidacija 
acetaldehida v ocetno kislino 

 CH3COH + H2O + NAD  CH3COOH + + NADH2 

• citronska kislina 
• 2,3-butandiol, acetoin, diacetil 
• višji alkoholi: fermentacijski produkti iz AK 

valin, levcin, izolevcin 
 žveplove spojine (SO2, H2S, merkaptani, ...) 

imenovane tudi hlapne žveplove spojine 
(VSC = Volatile Sulfur Compounds) 
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Cilji AF 

1. celotna in hitra pretvorba sladkorjev mošta 
2. preprečitev tvorbe hlapnih kislin v prvi tretjini AF 
3. preprečevanje tvorbe neprijetno dišečih žveplovih spojin med celotno 

AF 
4. doseganje želenih vonjev in okusov z izbiro ustreznih selekcioniranih 

kvasovk 

 
Z obvladovanjem vseh naštetih stresnih parametrov za kvasovke lahko v veliki 
meri vplivamo na izboljšanje senzorične kakovosti končnega produkta - vina: 
 nastanek ali biosintezo primarnih aromatičnih snovi iz njihovih 

prekurzorjev, 
 povečano tvorbo želenih hlapnih estrov, 
 povečano tvorbo glicerola ter  
 optimizacijo tvorbe višjih alkoholov. 
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Spremljanje (monitoring) 
monitoring med fermentacijo zorenje in staranje vina (občasno) 

alkohol * dodatne analize: SO2 * dodatne analize: 

reducirajoči sladkorji SO2 pH fenoli/barva 

hlapne kisline jabolčna kislina skupne kisline kvarljivci 

sulfid/merkaptan mikroskopski pregled hlapne kisline 4-etilfenol 

pH št. kvasovk in bakterij reducirajoči sladkor senzorika 

skupne kisline   motnost/bistrost 

reševanje problemov pred stekleničenjem 

sulfid/merkaptan čistilni poskusi 
čistilni poskusi (bistrost, 
senzorika) 

kvarljivci 

kvarljivci baker/železo skupne kisline/pH 4-etilfenol 

uravnav. kislosti in pH kalij/natrij/kalcij toplotni test motnost 

mikroskopski pregled senzorika hladna stabilizacija fenoli/barva 

4-etilfenol potencialno porjavenje alkohol stabilnost barve 

kislinski profil: rožnato obarvanje pH filtrabilnost 

ocet., vinska, jabol. kisl. acetaldehid skupne kisline kontrola kakovosti: 

jant. mleč. in citr. kisl.  SO2 (steklenice, zamaški) 

 hlapne kisline  

  reducirajoči sladkor  

  jabolčna kislina  
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Kaj kvasovkam najpogosteje primanjkuje? 

• dušikove spojine (aminokisline, 
krajši peptidi, amonijak) 

• fosfat - (H3PO4) 

• nikotinska kislina: pomembna za 
NAD  

• tiamin ali vitamin B1: 
pomemben pri pretvorbi 
piruvata v acetaldehid; pri 
pomanjkanju pride do 
akumulacije acetaldehida in -
ketoglutarata;  

• ni zgolj in izključno letnik kriv, da 
imamo v vinu več „porabnikov“ 
žvepla 

 

• Na začetku, vmes ali proti 
koncu AF = motena značilna 
celična rast 

 
• povečanje velikosti (volumna)  

celična masa 

• povečanje celične gostote (brstenje) 
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Rastna krivulja 

Zamora, 2009 

Zaradi pomanjkanja asimilativnega dušika v moštu, se transport heksoz (glukoze in fruktoze) v celice kvasovk zmanjša.  
To je v enologiji izredno pomembno, saj okrog 50 do 70 % AF poteče prav v stacionarni fazi rasti kvasovk.  
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Zagotovitev potrebnih hranil  
(preprečiti pomanjkanje kisika – z nepretiranim žveplanjem oziroma  

preprečiti pomanjkanje dušika – z ustreznim dodatkom) 

• najmanjša vsebnost FAN = 140 mg N/L (idealno okrog 400 mg N/L) 
• dodatek kompleksnih hranil v rehidracijsko vodo 
• dodatek DAP do 1 g/hL (z največjo dovoljeno količino zagotovimo 258 

mg N/L) 
• dodatek drugih potrebnih hranil v prvi polovici AF; bolj priporočljiv je 

2-kratni zaporedni dodatek manjših količin v prvi tretjini AF 
• v primeru pomanjkanja kisika je proti koncu eksponentne faze rasti 

kvasovk in v stacionarni fazi zmanjšana sinteza lipidov in sterolov 
(ergosterol, zimosterol) 

• aerobno namnoževanje kvasovk vodi v značilno večji delež nenasičenih 
maščobnih kislin in do 3-krat večjo količino sterolov  pozitivno 
prispeva k večji preživelosti in fermentativnosti 

• brez začetnega kisika je razmnoževanje kvasovk omejeno le na 4 do 5 
generacij (zavedati se je treba, da tudi CO2, dušik in askorbinska kislina 
zmanjšajo vsebnost molekularnega kisika) 

• pri uporabi SO2 več kot 50 mg/L v predfermentativni fazi je inaktiviran 
tiamin, zato je potreben ekstra dodatek tega vitamina 
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Visok pH mošta 

• prisotnost kompetitivnih MO (divjih kvasovk in bakterij), okuženo grozdje, slaba 
higiena, dolgo bistrenje in kasnejša inokulacija vodijo k zmanjšanju hranil in 
potencialni tvorbi toksinov (potreben je dodatek večjega inokuluma kvasovk za 
prevlado in hranil = 250-500 mg N/L) 

• ocetnokislinske bakterije zlahka tvorijo ocetne kisline več kot 0,8 g/L, kar vodi 
zanesljivo v zaustavitev AF 

• pri nizkih fermentacijskih temperaturah povečamo inokulum, oziroma ga 
zmanjšamo pri nekontroliranih višjih temperaturah; bolje je izbrati sev počasi 
fermentirajočih kvasovk 

• upočasnitev AF je povezana tudi s prevelikim ostankom fruktoze  

• detoksifikacija - dodatek celičnih sten (yeast hulls) okrog 0,2 g/hL stimulira 
fermentacijo in pospeši sproščanje CO2, ki je v povezavi predvsem z dodatkom 
nenasičenih maščobnih kislin (C16-C18), kot nadomestilom za kisik, ter 
preprečevanju pomanjkanja hranil (aminokislin) 
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• Pomanjkanje aminokislin kot vira dušika za kvasovke povzroča tudi večjo tvorbo 
H2S. Kvasovka nadomesti pomanjkanje FAN s sintezo žveplovsebujočih 
aminokislin: metionina in cisteina. Reducirano žveplo, potrebno za sintezo (sulfidni 
ion), se tvori z redukcijo anorganskega žvepla: sulfatov in sulfitov v grozdnem soku.  

 

• Sulfati so v grozdnem soku naravno prisotni, sulfiti pa so predvsem posledica 
žveplanja. Sulfat se mora v celici najprej reducirati v sulfit in zato kvasna celica iz 
substrata hitreje porablja sulfit (s tem imenom so označene tri oblike žveplovega 
dioksida v vodnih raztopinah) kot sulfat.  

 

• Postopek, pri katerem se sprošča v medij H2S, vključuje neprekinjeno redukcijo 
sulfitov s pomočjo sulfitne reduktaze, navkljub pomanjkanju aminokislinskih 
prekurzorjev, ki vsebujejo dušik. Količina sintetiziranih sulfidov začne presegati 
zmožnosti aminokislinskih prekurzorjev za vgrajevanje sulfida, ker so neučinkoviti 
zaradi pomanjkanja dušika. Nevgrajeni sulfid difundira iz celice in nastajati začne 
H2S.  
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Dušikove spojine 

• Dušik je kritično grozdno hranilo za 
rast in fermentacijo kvasovk; 

• Vpliva na hitrost in dokončanje 
fermentacije, fermentacijsko 
aromatiko (bouquet) in stil vina; 

• Dušik je povezan tudi s hlapnimi 
žveplenimi spojinami in "redukcijo".  

• Analiza YAN zagotavlja informacije o 
dušikovem stanju grozdja, mošta in 
sokov: natančneje količino dušika, ki 
je na voljo za kvasovke med 
fermentacijo (Yeast Assimilable 
Nitrogen). 

• Zgodnje odkrivanje pomanjkanja 
dušika v grozdju in soku lahko 
vinarjem omogoči sprejemanje 
odločitev o dodatku dušika z uporabo 
anorganskega dušika (diamonijevega 
fosfata, DAP) ali organskega dušika 
(zaščiteni dodatki kvasovk).  

• „Dušikovi“ dodatki lahko zmanjšajo 
tveganje počasnih ali zaustavljenih 
AF, vplivajo na razvoj neželenih 
senzoričnih znakov, kot so vodikov 
sulfid in reduktivni značaj, ter lahko 
spremenijo stil vina s povečanjem 
profila sadnega/estrskega. 

• Prekomerni anorganski dušik lahko 
poveča tveganje estrskega tona: 
EtOH+ocetna kislina=EtAC. 
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YAN 

• YAN je mogoče količinsko 
opredeliti z neodvisno analizo 
amonijaka (NH3) in alfa-
aminokislinskega dušika (αAN, 
imenovanega tudi prosti 
aminokislinski dušik ali FAN=Free 
Amino Nitrogen) 

 

[YAN] = 0,8225 * [NH3] + [αAN] 

PRIPOROČILA 

1) najmanj potrebnega YAN za 
zmanjšanje nevarnosti poteka AF: 

• bela  150 mg/L 

• rdeča  100 mg/L 

2) potrebni YAN za čisto/sadno 
aromatiko: 

• bela  250 to 350 mg/L 

• rdeča – ni znano (raziskave še 
potekajo) 

3) največja potreba YAN: 

• povprečje = 400 mg/L 

• razpon = 330 to 470 mg/L 

 
https://www.awri.com.au/industry_support/winemaking_resources/wine_fermentation/yan/  
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Brez analize? 

• YAN ni mogoče napovedati izključno na podlagi sorte ali 
področja.  

• Obstajajo številni drugi dejavniki, kot so podnebje, podlaga, 
vrsta tal in različne vinogradniške prakse…, ki igrajo vlogo pri 
koncentraciji YAN nastalega mošta.  

• Koncentracija YAN kot taka ni rezultat nobenega od teh 
samostojnih dejavnikov, temveč zaradi interakcije vseh teh 
dejavnikov - genskega, okoljskega in vinogradniškega. 
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YAN-DAP 

• Te vrednosti je treba uporabiti kot vodilo; so namreč močno odvisne od seva kvasovk in 
pogojev fermentacije (npr. začetni sladkorna stopnja, temperatura, zračenja (aeracije) med 
fermentacijo. 

• Večji dodatki anorganskega dušika (DAP) lahko povečajo tveganje nastanka neželenih estrov 
(etil acetata).  

• Večja začetna vsebnost YAN v moštu  povečujejo fermentacijsko kinetiko in sproščanje 
toplote.  

• DAP lahko dodamo v razdeljenih odmerkih, da dobimo bolj zmerno stopnjo fermentacije. 

• Večja začetna vsebnost YAN v moštu ali dodatki DAP lahko povečajo tveganje za preostanek 
YAN v končnih vinih (hrana za „kvarljivce“. 

 
 

1 mg YAN/L  4,7 mg DAP/L 
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Dodatek v mošt 

• Ta izračun velja, ko je YAN vnaprej določen 
pred trgatvijo in pred začetkom 
fermentacije; analiza YAN se lahko izvede 
v enem tednu pred trgatvijo.  

• Skupni YAN ne sme presegati 400 mg/L, 
ker kvasovk ne bodo porabile več kot 
toliko. 

• Minimalna zahteva kvasovk po YAN za 
nemoteno fermentacijo bistrega mošta v 
anaerobnih razmerah mora presegati 150 
mg/L (Bell in Henschke, 2005). 

• Vsebnost YAN v soku je treba določiti s 
kemijsko analizo, pred dodatkom DAP.  

• Če je YAN < 150 mg/L, je treba DAP dodati 
pred inokulacijo, da se zagotovi ustrezna 
tvorba biomase kvasovk.  

• Ta izračun ne upošteva razmerja med 
sokom in trdnimi delci (kožice, pečk,…). 
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Dodatek med potekom AF 

• Ta izračun je uporaben za dodajanje DAP 
med fermentacijo (vinskemu moštu).  

• Če se H2S odkrije v prvi polovici 
fermentacije, se lahko dodaja do 100 mg 
YAN/L (približno 500 mg DAP/L), vendar 
upoštevajte, da se vsi sevi kvasov ne 
odzivajo na dodajanje DAP.  

• H2S, ki nastaja v poznih fazah 
fermentacije, se ne odziva na dodajanje 
DAP.  

• Pri dodatku DAP običajno pozabimo na: 

 Preostali dušik lahko spodbudi rast kvasovk po 
fermentaciji.  

 Preostali fosfat poveča vsebnost fosfatov v vinu, 
ki ne sme presegati 400 mg/L kot fosfor.  

 1,7 g DAP/L je enakovredno 400 mg fosforja/L.  

27 % 

4NH  + 73 % 2

4PO  ali 2

4SO  
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Možni mehanizmi za nastanek H2S in drugih nizkomolekularnih tiolov ter 
interakcije med Cu2+, SO2 in "Cu2+ + SO2" s spojinami vina, kot so npr. aldehidi 

in orto-kinoni, med nastankom H2S 

Bekker in sod., 2016 

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O  22 



premalo 

• Znano je, da vinarji včasih dopolnjujejo dušik brez predhodnega 
poznavanja dušikovega stanja njihovih moštov.  

• Nevarnost teh profilaktičnih dodatkov dušika je poudarjena z različnimi 
vlogami, ki jih YAN igra med fermentacijo.  

• YAN ima pomembno vlogo pri preprečevanju počasnih (in/ali 
zaustavljenih) fermentacij tako, da služi kot vir hranilnih snovi, ki omogoča 
številčno zadostno populacijo kvasovk, ki lahko fermentirajo mošt do 
suhega.  

• YAN ima tudi pomembno vlogo pri nastajanju različnih aromatskih spojin v 
nastalem vinu.  

• Mošti, ki vsebujejo majhne koncentracije YAN, so povezani s povečanjem 
neželenih spojin, kot so vodikov sulfid in višji alkoholi, ki jih povezujemo z 
„off“ okusi in aromami.  

• Poleg tega majhna vsebnost YAN neposredno vodi k zmanjšanju zaželenih 
sadnih arom zaradi zmanjšanja nastanka želenih estrov med fermentacijo. 
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Senzorične lastnosti 

• estri, višji alkoholi in hlapne 
kisline 

• estri so najpogosteje povezani z 
želenimi cvetnimi in sadnimi 
aromami;  

• višji alkoholi in hlapne kisline so 
povezani z neželenimi vonjavami, 
kot so na primer po topilih (višji 
alkoholi), znoju, siru, milu (hlapne 
kisline). 

 

• acetatni in etilni estri (prekomerni dodatki 
dušika, do skupnih koncentracij YAN nad 
300- 500 mg/L, ne povzročijo znatnega 
povečanja estrov (dosežejo plato);  pri 
dodatkih organskih oblik hranil za 
kvasovke (ne DAP) je povečana tvorba 
estrov posledica dejstva, da so 
aminokisline molekule, ki se lahko 
pretvorijo v estre z metabolnimi 
aktivnostmi kvasovk 

• hlapne kisline lahko razdelimo v dve 
skupini: srednje-verižne maščobne kisline 
(MCFA) in kisline z razvejanimi verigami 

• višji alkoholi (VA) nastajajo iz razvejanih 
aminokislin; v koncentracijah do 300 mg/L 
pozitivno prispevajo h kompleksnosti vina; 
senzorični prag zaznave je pri  200-300 
mg/L (odvisno od matriksa)   

24 



http://learnwinewithwinechemistry.blogspot.com/2015/  
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Višji alkohol Aminokislina Koncentracija (mg/L) 

3-metil-1-butanol (izoamilalkohol) levcin 80-300 

2-metil-1-butanol (aktiv amilalkohol) izolevcin 30-100 

2-metil-1-propanol (izobutanol) valin 50-150 

2-feniletanol fenilalanin 10-100 

tirozol tirozin 20-50 

1-propanol ? 10-50 

1-butanol ? 1-10 

triptofol triptofan 0-1 

-butirolakton glutaminska kislina 0-5 

metionol metionin 0-5 
 

vsota VA = 140-420 mg/L 
želeno (do 300 mg/L) 

Fugelsang, 1997 

Ribéreau-Gayon in sod., 2006 
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preveč 

Zelo velika vsebnost YAN je povezana: 

 z mikrobno nestabilnostjo glede na zagotavljanje hranil za 
potencialno rast kvarljivih organizmov; 

 s tvorbo nekaterih neželenih alergenov in rakotvornih snovi, 
kot so biogeni amini in etil karbamat;  

 zelo visok YAN lahko prispeva tudi k nastanku nestabilnih 
beljakovin, ki vodijo v tvorbo meglice. 
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Oksidativno in/ali mikrobiološko stabilno vino 

• filtracija za odstranitev MO (fizikalni postopki vs. 
protimikrobnim sredstvom) 

• vsebnost reducirajočih sladkorjev manj kot 2 g/L 

• zadostna vsebnost aktivnega SO2 (molekularna 
oblika) 

 

• Lombergarjevi dnevi 2018\Copy of 
molecularSO2_Changins_english.xls 
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Dokisanje mošta 

• Priporočeno: če je skupna 
kislost pod 4 g/L izraženo kot 
vinska kislina (žal v tuji 
literaturi še vedno najdemo 
»nedovoljeno« enoto, tj. 53,3 
meq/L). 

• V praksi pa je vredno določiti 
vrednosti pH kot referenco, pri 
čemer je pH okoli 3,5 razumna 
referenčna vrednost.  
 

• Tradicionalno se opravlja 
korekcija kislosti mošta v 
območju titratibilnih kislin 
med 4,5 in 5 g/L.  

• Dodajanje vinske kisline 
povzroči le rahlo zmanjšanje 
pH, ker je mošt močan pufer, 
del delne dodane kisline pa se 
obori zaradi tvorbe kalijevega 
hidrogentartrata (KHT). 

• Ocenjuje se, da se okoli 30 % 
dodane kisline obori kot sol, 
na splošno dodatek 1 g/L 
vinske kisline vodi do znižanja 
pH za 0,2 enoti. 
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Znižanje-zvišanje pH? 

• Pri popravljanju pH mošta 
je pomembno, da 
upoštevamo pH, ki ga 
želite doseči v vinu po 
obarjanju KHT, ki se pojavi 
pozimi ali povzroči hladna 
stabilizacija.  

• Če je pH večji od 3,9, 
prevladuje druga 
disociacija vinske kisline. 
V teh primerih obarjanje 
ali preciptacija KHT 
povzroči, da se ravnotežje 
premakne (v levo) proti 
nastanku HT, kar zmanjša 
koncentracijo protonov v 
mediju s posledičnim 
povečanjem pH.  
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„novejše“ starterske kulture kvasovk 

• Zmožnost „dokisanja“ vina = +0,4-1,4 g/L skupnih kislin, 
znižanje pH za 0,04-0,2 pH-enote 

• Visoka tvorba glicerola = do 15 g/L 

• Manjša tvorba etanola = za 0,4-0,8 vol.% 

• Majhna tvorba hlapnih kislin in SO2 

• Toleranca na alkohol = do 15,5 vol.% 

• Zelo visoka potreba po hranilih 

• Sigurna in enakomerna AF 

• Optimalna T = 25-28 oC (rdeča vina) 
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ZAHVALA 

1. Enologom (Boštjan Zidar, Maks Kadivec, Marko Benčina, Gregor Jakše,…) 

2. Oddelek za živilstvo BF (Zdenka Zupančič, dr. Ajda Ota) 

3. KGZ NG (Mirjana Košuta) 

4. Jurana d.o.o. (Gordana Veber), Lallemand (Nenad Maslek) 

• … 

 

HVALA VAM ZA POZORNOST! 
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