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Vpliv 

• Glavni neposredni geološki prispevek, ki ga dosledno potrjujejo raziskave na 
različnih koncih sveta, se nanaša na oskrbo z vodo: zagotavljanje dostojne drenaže 
za trto in hranjenje zadostne količine vode za suha obdobja. Ključno je, kako 
grozdje dozoreva! Vendar pa to izpolnjujejo številne različne vrste geoloških 
materialov - gramoz v Bordeauxu, na primer granitna tla v severni Rhôni, kreda v 
Champagne. 
 

• Poleg tega se pridelovalci redno srečujejo z vsemi pomanjkljivostmi z vstavljanjem 
odtokov in v večjem delu sveta z namakanjem. To pomeni, da je vloga naravne 
geologije preglasna. 
 

• Kako se korenine vinske trte segrejejo v tleh, igra vlogo. Še posebej priljubljena 
trditev pa je, da skala nekega določenega vinograda daje prednost, saj se podnevi 
segreva in ponoči ponovno oddaja toploto grozdju. 
 

• Vendar znanstveni podatki kažejo, da se ta zmogljivost med različnimi vrstami 
kamnin malo razlikuje - vsi to počnejo, pod pogojem, da je zemlja gola - in da 
vseeno nima velikega učinka. 
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Kaj prinašajo kamnine in tla trti in vinu? 

• Vinska trta, tako kot vse kopenske rastline, uporablja sončno svetlobo za izločanje 
ogljikovega dioksida iz zraka in jo kombinirajo z vodo za proizvodnjo sladkorjev. Iz 
teh so „izdelane“ vse različne ogljikohidratne spojine, ki tvorijo trto.  

• Z drugimi besedami povedano: trto poganja sončna svetloba, ne tla. Tla pa so še 
vedno zelo pomembna: iz nje se pridobi večji del vitalne vode. In poznamo 
šestnajst elementov, ki so bistveni za reakcije ogljikovih hidratov; skoraj vsi, ki 
prihajajo iz tal, so raztopljeni v vodi tal. Razpoložljivost teh elementov na splošno 
imenuje rodovitnost tal. 

• Večina ljudi vsaj približno ve o takšnih mineralnih hranilih, saj vse živali, vključno s 
človekom, potrebujejo tudi take "osnovne minerale".  

• V resnici bi bilo to podlaga za modno predstavo o pokušanju mineralov v vinih - 
minerali, za katere je znano, da obstajajo v tleh in za katere se domneva, da so se 
preko trte prenašali v končno vino. 

• Zakaj dojemanje tega, kar danes v vinu imenujemo „mineralnost“, ne more biti 
dobesedno okus vinogradniških mineralov? 
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• Verjetno je to pomemben dejavnik le na nekaterih območjih s hladnim 
podnebjem, kjer so vzgojne oblike blizu tal. In kakorkoli že, obstaja „šola misli“, da 
pridelajo lepše grozdje tam, kjer so nočne temperature izrazito hladnejše kot 
podnevi. 

 

• Najpogosteje omenjena značilnost geologije vinograda se nanaša na prehrano, ki 
jo potrebujemo gojenje trte. 

 

• Pogosto se sliši, kot da vinska trta preprosto vpije hranilne (hranljive) snovi, ki jih 
dajo lokalni geološki materiali, in se nato skozi trto prenesejo v vino. 

 

• Beremo na primer, da "trta prenaša hranila vse od kamnitih tal do končnega vina" 
in "trta srka koktajl mineralov v vinogradniški zemlji, da bi lahko to okusili v kozarcu 
vina". 
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Razlikovanje vin 

• Vina se med seboj razlikujejo glede na sedem različnih dejavnikov: sorto 
grozdja, geologijo podlage in posledična tla, podnebje, hidrologijo tal, 
fiziografijo rastišča, vinogradništvo in tehnike upravljanja vinogradov.  

• Prvih pet dejavnikov tvori, kar Francozi imenujejo terroir, "okus kraja".  

• Dvanajst od šestnajstih bistvenih elementov za vinsko trto prihaja iz 
zemlje. Fizične lastnosti tal, kot so globina tal, pH, drenaža, slanost, barva 
in velikost delcev, lahko vplivajo na kakovost grozdja.  

• Nadzor nad kondicijo ali stanjem (vigorjem) vinske trte je tako pomemben 
in se izvaja z namakanjem ali uporabo slabih tal. 
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Rastišče 

• „Terroir“ je kultiviran ekosistem, v katerem trta 
vzajemno deluje s tlemi in podnebjem. Tla 
vplivajo na razvoj trte in zorenje grozdja s 
pomočjo temperature tal, oskrbe z vodo in 
oskrbe z minerali. Temperatura tal pomembno 
vpliva na fenologijo trte. Omejena oskrba 
vinske trte omejuje rast poganjkov in jagod, kar 
je ključnega pomena za doseganje primerne 
sestave grozdja za pridelavo kakovostnih 
(rdečih) vin. Zlasti sekundarni presnovki 
(metaboliti), kot polifenoli (antocianini, tanini) 
in aromatične spojine ali njihovi predhodniki, so 
količinsko zelo odvisni predvsem od vodnega 
statusa. 

• Med hranilnimi snovmi, ki izvirajo iz zemlje, ima 
dušik ključno vlogo (pridelek, velikost jagod in 
sestava grozdja). Majhna oskrba z dušikom 
spodbuja sintezo polifenolov, hkrati pa lahko 
negativno vpliva na nekatere arome v grozdju in 
vinu.  

 

 

 

 

 

 

• V zadnjih desetletjih so bila razvita orodja za 
količinsko določitev parametrov rastišča: z 
diskriminacijo izotopov ogljika (δ13C) in 
merjenjem dušika (YAN).  

• V idealnih razmerah bi morali biti vinogradi 
postavljeni na območjih, kjer so temperatura 
tal (glede na temperaturo zraka), zmogljivost 
zadrževanja vode v tleh (glede na padavine in 
potencialno evapotranspiracijo) in 
razpoložljivost dušika v tleh optimalni za 
sorto/vrsto vina, ki naj bi ga pridelali. 
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Dušik 

• Pomanjkanje dušika v plodu lahko pomeni tehnološke težave: npr. 
fermentacijske probleme (upočasnjene in/ali zaustavljene fermentacije), 
povečano tvorbo neželenih hlapnih žveplovih spojin (vodikov sulfid in 
merkaptani). 

 

• Nekatere od teh težav je mogoče odpraviti z dodajanjem komposta, gnojila 
ali hranil za kvasovke. 

 

• Organska snov prispeva k razpoložljivemu dušiku, pomaga pri zmogljivosti 
za zadrževanje vode na suhih peščenih tleh, medtem ko na težjih glinastih 
tleh pripomore k drobljivosti in zračenju. 
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Elementarni koncept 

• S prehrano mislimo na 14 elementov, ki jih trta poleg ogljika, kisika in vodika 
potrebuje za rast. Večinoma gre za kovine, kot so kalij, kalcij in železo, in v prvi vrsti 
so ti „zaklenjeni“ v geoloških mineralih, ki tvorijo kamnine, kamne in fizični okvir 
zemlje. 

• Ta hranila morajo biti v raztopini, da bi jih trta lahko absorbirala. Vinska trta 
preprosto ne more absorbirati trdnih snovi. 

• Vrsta zapletenih procesov in kompleksnih vremenskih pojavov lahko nekatere od 
teh elementov sprosti iz matične geologije in jim omogoči, da se raztopijo v vodi v 
tleh, ki meji na korenine trte. 

• Toda ti procesi so počasni, prepočasni, da bi lahko vsaki rastni dobi zagotovili 
nadomestni nabor hranilnih mineralov. In tu prihaja humus - propadajoča organska 
snov. 

• Vsak kmet in vrtnar ve, da ne more vsako leto pridelati pridelkov, ne da bi obogatili 
tla. Ob nenavadno skromnih prehranskih potrebah vinske trte, le-ta potrebuje 
humus, ki predstavlja le majhen del zemlje, vendar mora biti tam! 
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Posredni vplivi 

• Med drugim lahko humus reciklira hranila, je medsebojno povezan z 
(mikro)organizmi, koristnimi za tla, in je edini naravni vir esencialnega 
dušika in fosforja, ki ju primanjkuje v večini kamnin. 

 

• Odpadki kamnin v posameznih vinogradih so lahko videti brezupno 
neplodni, toda okoli korenine trte je humus. 

 

• Če torej malo karikiramo: če v vinu zaznamo okus mineralov in izgovorimo, 
da je to posledica vinogradniške zemlje, potem ne bi smeli razmišljati o 
apnencu, skrilavcu, granitu itd., ampak o propadajoči vegetaciji! 
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Prevzem hranil 

• Druga stvar, ki jo pogosto spregledamo, je, da tudi če so hranila na voljo v 
porah tal, jih korenine ne nujno tudi absorbirajo. 
 

• Vsi organizmi potrebujejo hranila v določenih deležih, toda živali, kot smo 
mi, jih zaužijemo v razsutem stanju in imamo notranje mehanizme (jetra, 
ledvice itd.), s katerimi lahko presežek odvržemo kot odpadke. 
 

• Rastline, kot je trta, pa jih urejajo na poti. Kako? Preprosto povedano, 
vinska trta je oborožena z izpopolnjenimi (sofisticiranimi) mehanizmi, 
katerih namen je izbrati in uravnotežiti vnos potrebnih hranil, ali to 
spreminjati v času rastne sezone  t.i. samoregulacija. 
 

• Elementi so pasivni, zato mehanizmi selektivnosti še zdaleč niso 
nezmotljivi, zato lahko pride do neravnovesja hranil, vendar jih vestni 
pridelovalec (ves čas) preverja in jih po potrebi popravi. 
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Kislost tal 

Sorte grozdja se močno razlikujejo po optimalnem pH za rast. 

Vendar pa lahko zelo kisla tla (pH 5,5 ali nižji) vplivajo na 
sposobnost trte, da absorbira nekatere hranilne snovi, medtem 
ko so druge veliko bolj na razpolago (do ravni strupenosti). 

To zagotovo lahko zmanjša kakovost vin, vendar je uporaba 
kalcija zdravilo za to stanje. 
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Sorte in tla 

• Za nekatere sorte vinske trte pogosto velja, da ustrezajo določenim 
kamninam: chardonnay in apnenec, syrah in granit; danes pa obe sorti 
uspevata na številnih vrstah tal. 

 

• Vinska trta zajema hranila, ker so bistvenega pomena za njene rastne 
procese. Njihov dejanski izvor je nepomemben, čeprav se morda zdi 
„floskula“.  

 

• Trti je popolnoma vseeno, ali določen hranilni mineral izvira iz tega ali 
onega geološkega minerala, ali je v humusu ali v vrečki z gnojilom.  

 

• Magnezij je magnezij, ne glede na izvor in opravlja enaka dela. 
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• Načeloma deleži (%) gline, peska, blata, ilovice in kamnin v tleh določajo 
sorte grozdja, ki bi bile najbolj primerne za pridelavo grozdja najboljše 
kakovosti za to določeno rastišče.  

 

Klasična primera rdečih sort:  

 cabernet sauvignon najbolje raste v gramoznih tleh; poznejše dozorevanje; 
običajno na zgornjih in južnih pobočjih; 

 merlot najbolje raste v glini; običajno zasajen na vzhodnem pobočju v 
glineni apnenčasti zemlji (ki je hladnejša).  
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Hranila in vino 

• Deleži hranil se med vinifikacijo bistveno spremenijo, čeprav nekatera od njih lahko 
„preživijo“ do končnega vina. 

 

• Vendar so količine zelo majhne. Običajno vino ima vsega približno 0,2 % 
anorganske snovi in je tako ali tako skoraj brez okusa. Prav odnosi med (najmanjšo) 
anorgansko vsebnostjo končnega vina in geološkimi minerali v vinogradu so 
zapleteni in oddaljeni. To je eden od razlogov, zakaj je tako težko najti zanesljiv 
način kemijskega "prstnega odtisa" porekla vina.  

 

• Sol, natrijev klorid je izjema, vendar vinogradi poskušajo preprečiti vnos natrija, 
zato večina vin vsebuje manj soli, kot je najmanj potrebna količina, da jo zaznamo 
celo v navadni vodi. 

 

• Pomembno pa je, da prisotnost teh hranil v vinu lahko posredno vpliva na vrsto 
kemijskih reakcij in s tem vpliva na naše dojemanje okusa. Toda to so zapleteni in 
neizogibni učinki, daleč od prevladujočega vpliva vinogradniške geologije na vino. 
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Ali je lahko sklepati na mesti rasti trte? 

• Koloidni sistem je središče rodovitnosti 
tal, ki ga sestavljajo na eni strani organski 
koloidi (organska snov, humus) in koloidni 
minerali (gline).  

• V zvezi z organskimi koloidi se pogosto 
prebere, da bogata organska 

• tla proizvajajo manj kakovostna vina. 
Drugi avtorji poskušajo povezavi naravo tal 
in vsebnost polifenolov pri pridelavi 
grozdja.  

• Ugotovili so, da tla, bogata z dušikom, 
privedejo do kakovostno slabših, manj 
ekstraktnih vin in vin z manjšo vsebnostjo 
barvil (predvsem antocianov).  

• Zdi se, da humus sam po sebi ni negativni 
dejavnik pri vplivu na kakovost vina, zlasti 
na glinenih tleh.  

• V zvezi s tem nekateri poskusi potrjujejo, 
da lahko kationi, kjer so organske kisline v 
ravnotežju, povzročijo spremembo v 
kemiji rastline v skladu z lastnostmi tal, 
katerih verjetnost je odvisna od števila 
absorbiranih ionov.  

• Tla z visoko stopnjo organskega materiala 
pospešujejo intenzivnost barve in 
povečujejo vsebnost taninov v moštu, 
vendar pa gledano na splošno, lahko 
izboljšan vegetativni in produktivni razvoj 
povzroči zmanjšanje kakovosti zaradi 
visoke rodnosti. 
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Mineralna sestava 

• Nedvomno lahko trdimo, da so kakovost vina, množina pepela in mineralna sestava 
v veliki meri odvisna od vinogradniških tal.  

• Kot večina rastlin tudi trta za svojo rast potrebuje 16 elementov. 

• Posamezni elementi so v zemlji prisotni v večjih koncentracijah 1000 mg/kg suhe 
zemlje (te elemente imenujemo makrohranila) in manjših koncentracijah 
100 mg/kg suhe zemlje (mikrohranila). 

• Korenine vinske trte normalno lahko uporabljajo za svojo rast le majhen delež v 
zemlji prisotnih elementov in anionov.  

• Med makrohranili so to predvsem fosfor, kalcij, magnezij in kalij, med mikrohranili 
pa železo, mangan, cink, baker, bor in molibden. 

• Biološko dostopna so tista hranila, ki so prisotna v topni obliki v zemeljski raztopini 
ali pa so zamenljivo absorbirana na glineni površini in organskih snoveh.  
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Biološka dostopnost hranil 

• Vzroki za slabo biološko dostopnost makro- in mikroelementov trtam iz 
vinogradniških tal so (White, 2003):  

 hranila so vezana v malo topnih mineralih, npr. apnenec, kalcit, magnezit;  

 hranila so prisotna kot slabo topne spojine fosforja, železa, cinka in bakra;  

 hranila so vezana kot slabo zamenljivi ioni med ravninami strukture 
glinencev, npr. kalijev kation v glini;  

 hranila so v zemlji prisotna v težko topnih oksidih, npr. železovi in 
molibdenovi oksidi. 
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Lastnosti zemlje 
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Kemijske lastnosti 

• Organski material: zaradi visokega deleža organskega materiala v tleh pride 
do „trdnih“ vin z nizkim potencialom staranja, z veliko (nestabilnimi) tanini, 
ki pa jim primanjkuje aromatičnih sestavin. 

• Reakcija na pH: pridelava nežnih prefinjenih vin rahlo kislinske strukture, 
brez prekomerne telesne ali barvne intenzivnosti in zato kakovostna. 

• Slanost (izmenjava kationov): v vinogradu se pojavijo težave z visoko 
slanostjo (CE> 3 dS/m), prisotnost sulfatov pa negativno vpliva na lastnosti 
mošta in fermentacijo. 

• Apno (aktivno apno): odlično kakovostno vino z nizko kislostjo in z visoko 
vsebnostjo alkohola. Vendar pa prekomerna alkalnost lahko privede do 
pomanjkanja hranil v trti, kot je železova kloroza. 

• Oksidacija (vsebnost Fe): kakovostno vino z nizko kislostjo z visoko 
vsebnostjo alkohola; „et alios" velja za dejavnik, ki prispeva k njegovi 
kakovosti. 
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Fizikalno-kemijske lastnosti 

Izmenjalna skupina 

• Ca: spodbuja oblikovanje sortne aromatike (bouqueta); poveča se vigor in 
razpoložljivost hranil; Ca je antagonist Mg. 

• Mg: spodbuja nastajanje sladkorja in kakovost mošta; njegova prisotnost v moštu 
in vinu se zmanjša zaradi antagonizma med Mg in Ca. 

• K: spodbuja nastajanje sladkorja in kakovost mošta ter povečuje pH vina; njegova 
prisotnost v moštu se zmanjša zaradi njegovega antagonizma do Mg. 

• Na: relativno velike vrednosti prispevajo k fiziološkemu neravnovesju in lahko 
povzročijo smrt rastline; alkalnost. 

 

• N: poveča vigor in donos, pa tudi pH; zmanjša vsebnost sladkorja in kakovost vina. 

• P: poveča vigor rastline in aromatično intenzivnost vina. 

• Elementi v sledovih: preprečuje neravnovesje hranil in povečajo pridelek ; majhne 
vrednosti lahko povzročijo pomanjkljivosti in strupenost; najpomembnejši 
elementi v sledeh glede kakovosti vina so B, Fe, Mn, Cu in Zn. 
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Sestava in kakovost vina 

• Znano je, da se vina lahko zelo razlikujejo po polnosti (ekstraktnosti), mineralnosti, 
izraženosti sortnosti in intenzivnosti cvetice.  

• Od enoloških parametrov je vsebnost pepela v vinu (vključno s posameznimi 
kationi in anioni) in alkalinitete pepela za enologe pomemben podatek zaradi 
najrazličnejših vzrokov: okusa vina, zdravstvenega stališča, zakonskih predpisov, s 
stališča geografskega porekla in avtentičnosti vina.  

• Pepel vina predstavlja anorgansko snov, ki ostane po izhlapevanju in žarjenju vina, 
po vrednosti pa predstavlja približno 10 % sladkorja prostega ekstrakta.  

• Služi nam kot pokazatelj najrazličnejših potvorb vina (dodatek vode, dosladkanje). 
Tudi v naših raziskavah smo ugotovili zvezo med pepelom, alkaliniteto pepela in 
minerali (posameznimi kationi-zlasti kalijem in anioni), sladkorja prostem ekstraktu 
in vrednostjo pH. 
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Dejavniki, ki vplivajo na delež pepela 

• delež pepela značilno večji v po 
okusu polnih, ekstraktno bogatih 
vinih; 

• cvetica vina je pri večjem deležu 
pepela izrazitejša. 
 

• vsekakor lahko trdimo, da je pepel 
slika celotne predelave in pridelave 
vina od gnojenja vinograda, preko 
vzgoje in obremenitve trt do 
uporabljene tehnologije pri 
kletarjenju, vključno s postopki 
fizikalno-kemijske stabilizacije vina.  
 

Dejstva: 
• pravilno gnojenje in manjša 

obremenitev trte vplivata na povečan 
masni delež pepela;  

• masni delež pepela je manjši v vinih 
iz nedozorelega grozdja oziroma večji 
pri bolj pozni trgatvi;  

• delež pepela je manjši pri vinih, 
katerih mošt je bil „potvorjen“ 
(dosladkanje, dodatek vode ali 
alkohola);  

• več pepela ostane pri stabilizaciji vina 
na vinski kamen z metavinsko kislino 
v primerjavi s hladno stabilizacijo;  

• masni delež pepela se tudi poveča pri 
uporabi posameznih enoloških 
sredstvih (hrana za kvasovke, čiščenje 
z bentonitom, ...). 
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Senzorika (izven vidnega polja…) 

• Navidezni pomen geologije vinograda je podkrepljen s tem, da običajno 
uporabljamo geološke besede za sporočanje okusnih zaznav kot metafor. 
 

• Lahko na primer preberemo o kremenastem okusu vina (še posebej, če vemo, da 
je v tleh vinogradov kremen). Kremen nima nobenega okusa ali vonja, trde kovine 
pa tudi niso na voljo za korenine trte. Verjetno se spominjamo vonja, ki ga 
ustvarjajo udarci grudic kremna skupaj, kar ima za vinograde kemični vzrok. 
 

• Obstajajo podobne kemijske in biokemijske razlage za takšno dojemanje, kot je 
aroma mokrih kamnov, obdelane zemlje, školjk ali kovinskega okusa. 
 

• Kjer imajo enaka vina iz bližnjih rastišč drugačen okus in se tla razlikujejo, je 
enostavneje razlago prenesti na tla: je točno tam, otipljiv, domač in znan. 
 

• Toda v vinogradu se kot „igralci“ nahajajo še številni drugi dejavniki, za katere je 
znano, da vplivajo na značaj vina, vendar so nevidni in zato spregledani: npr. klima 
v enem samem vinogradu in značilne razlike v sončnem obsevanju tudi do 5 C. 
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Atraktivnost geoloških izrazov 

• „Naše vino izvira iz apnenčastih 
tal";  

• „Dvorišče je na peščenem 
apnencu iz obdobja krede“; 

• "Trta raste na argilo-apnenčastih 
tleh s fosili morske školjke",  

• in kar je najbolj impresivno: „Maš 
vinograd ima triasne in jurske 
usedline na valovitem 
proterozojskem granulitu in 
migmatitu s številnimi 
doleritskimi nasipi". 
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Mikrobiologija  
vinograda 

• V zadnjih letih v znanstvenih krogih vlada vznemirjenje nad možnim pomenom 
mikrobiologije v vinogradu, saj nove tehnologije razkrivajo različne glivične in 
bakterijske skupnosti na različnih rastiščih. 
 

• Kakšen učinek ima to na okus vina, je trenutno nejasno. A ker kraljestvo gliv 
vključuje mikroorganizme, kot so plesen rodu Botrytis in kvasovke rodu 
Brettanomyces, bi to lahko bilo zelo pomembno. 
 

• Vendar pa, ker je vse to nevidno in če gre za vse tehnične stvari, če nimajo 
navidezne geološke karizme, se takšnim stvarem v večini vinskih oglasov izognemo. 
 

• Ali je glede na vse to dovolj, da samo postavimo velike trditve o geologiji, ne da bi 
ponudili podlago? Recimo, da ima avstrijski rizling "kompleksnost zaradi skrilavcev 
para-gnajsa, amfibolita in sljude", morda zveni impresivno, toda zagotovo je 
potreben kakšen pokazatelj, kako to deluje? 
 

• Seveda je povsem mogoče, da znanosti nekaj manjka? 
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• Ugotovljeno in večkrat potrjeno je bilo, da lahko zelo majhne količine 
kovinskih elementov, kot so baker, železo in cink, vplivajo na nekatere 
organske reakcije: na primer encimsko presnovo in aktivacijo kvasovk.  

• Zato bi bilo mogoče vplivati na potek in napredek rasti trte in nadaljnjo 
vinifikacijo.  

• To pomeni, da lahko majhne spremembe koncentracij hranil geološkega 
izvora na zapleten in krožen način vplivajo na značaj in okus vina.  

• Trenutno je to večinoma samo špekuliranje, vendar bi prihodnje raziskave 
v tej smeri končno lahko postavile znanstveno podlago za številne 
„anekdotične dokaze“.  

• Še vedno velja, da so sami hranilni minerali v majhnih količinah in skoraj 
brez okusa: sami jih ne okusimo.  
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Mineralnost vina 

Okusiti mineralnost v vinu je zelo v modi, ni pa jasno, kaj to vključuje? 

• Nenavadno za vinski senzorični deskriptor izraz pogosto pomeni, da pomeni genezo: občutek 
je okus mineralov v vinu, so se skozi trto prenesli z vinogradniških kamnin in tal.  

• Vendar obstajajo razlogi, zakaj tega ne more biti.  

1. Prvič, minerali v vinu so hranilni elementi, ki so na daljavo povezani samo z vinogradniškimi 
geološkimi minerali.  

2. Drugič, mineralna hranila v vinu imajo običajno majhne koncentracije in običajno nimajo 
arome.  

Rezultati pregledanih študij na splošno kažejo izrazito variabilnost tako v definicijah vinskih 
strokovnjakov kot potrošnikov vina in na senzoričnih presojah mineralnosti v vinu, čeprav obstaja 
nekaj soglasja glede drugih lastnosti vin, ki jih povezujejo z izrazom mineral.  

Glavni napovedovalci vinske sestave v smislu zaznane mineralnosti vključujejo kompleksno 
kombinacijo organskih spojin, odvisnih od zrelosti grozdja in/ali pridobljenih iz fermentacije vina 
in redoks statusa. 

Anekdotični dokazi: podpiranje povezave nekaterih degustatorjev vina slanega okusa z zaznanim 
mineralnim značajem. 
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Mikrobiomika 

• Vino je prvotno nastajalo kot zelo znana mešanica kemije in biologije, kjer so mikroorganizmi 
igrali odločilno vlogo. Od teh starodavnih fermentacij do toka spremljanja industrijskih 
procesov, vinogradniki in vinarji nenehno spreminjajo svoje prakse v skladu z znanstvenimi 
spoznanji in napredkom.  

• Novorazvijajoče se smer enologije, katere cilj je združiti kompleksnost spontanih fermentacij 
z industrijsko varnostjo nadzorovanih fermentacij. V tem okviru so vina z izrazitimi 
avtohtonimi posebnostmi zelo odmevna in sprejemljiva med potrošniki, kar povzroča 
pomembne gospodarske donose.  

• Koncept rastišča (terroirja) še zdaleč ni podeželski. Termin zajema širok razpon analitičnih 
parametrov, ki so osnova za na znanju temelječ trend enologije.  

• V tem smislu je biološki vidik tal že leta podcenjen, dejansko pa vsebuje veliko mikrobno 
raznolikost. Ta mikrobiota, povezana z zemljo, je bila opisana kot odločujoča, ne le za kemijo 
in hranilne lastnosti tal, pa tudi za zdravje, pridelek (donos) in kakovost vinske trte.  

• Poleg tega nedavna dela opisujejo mikrobiom zemlje kot rezervoar mikrobiote, povezane z 
vinsko trto, in prispeva h končnim senzoričnim lastnostim vin.  

• Da bi razumeli ključne vloge mikroorganizmov v celotnem vinu, moramo razumeti njihove 
ekološke niše, populacijsko dinamiko in povezave med "mikrobiomom - zdravjem vinske trte" 
in "mikrobiomom-metabolomom vina". 
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Zaključek 

• Vsekakor so lastnosti tal vsaj pomembne za obnašanje trte. 

• S toliko „umetnimi manipulacijami“ se lahko zdi sporno, v kolikšni meri so 
nenehna preokupacija v vinskih zapisih in trženje z učinkom geologije 
sploh upravičeni: že v vinogradu, kaj šele na končnem vinu? Verjetno se bo 
ta trend še nadaljeval  vse skupaj pa je zelo romantično. 

• Mineralna hranila so za rast trte potrebna v določenih majhnih količinah, 
običajno v omejenem območju vrednosti: premalo vpliva na 
pomanjkljivosti, preveč pa že lahko povzroči težave z vinsko trto.  

• Toda ali imajo razlike v znanem ozkem razponu kakšen učinek? Trenutno 
znanost ne ve. Lahko pa so ključne. 
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
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