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1 Fermentacja malolaktyczna (FML) 
 
Fermentacja malolaktyczna1, zwana także fermentacją jabłkowo-mlekową 
(fermentation malo-lactique), jest drugim ważnym procesem biochemicznym w 
produkcji wina. Polega na zamianie kwasu jabłkowego w kwas mlekowy i CO2 
przez bakterie kwasu mlekowego, bez uwalniania energii. W trakcie tego procesu 
powstaje wiele produktów ubocznych (prawdopodobnie od 100 do 150), dzięki 
którym wino zyskuje nowy charakter. Także drożdże rozszczepkowe 
(Schizosaccharomyces bombe) oraz pewne drożdże winne mogą powodować 
fermentację kwasu jabłkowego, jednak zamieniają go w alkohol oraz CO2. Oprócz 
kwasu jabłkowego procesowi fermentacji poddane są również cukier oraz kwas 
cytrynowy. Podczas redukcji kwasu cytrynowego powstaje szczególnie dużo 
diacetylu, który nadaje winu mniej lub bardziej wyraźną nutę maślaną.  
 
1.1  Proces chemiczny 
 

COOH        COOH 
      |                               | 
  HOCH   -----------------→                HOCH  + CO2 
      |                                        | 
    CH2          CH3 
      |                                                      
   COOH     
 
L-Kwas jabłkowy                 L-kwas mlekowy            
 
1.2  Rodzaje bakterii, które powodują FML 
 
Lactobacillus (pałeczki); rozróżniamy rodzaje homofermentacyjne (np. L. casei, L. 

plantarum) (L. plantarum ma niewielkie zapotrzebowanie na 
aminokwasy i witaminy) oraz heterofermentacyjne (L. brevis, …). 
Szczepy te są wrażliwe na alkohol (>6% vol). 

Pediococcus (ziarniaki, przeważnie tetrady) (pediococcus cerevisiae). Dla tych 
szczepów korzystniejsze są poziomy pH od 3,5 a do wzrostu nie jest im 
potrzebna tiamina. Szczepy te powodują nieczystą fermentację 
malolaktyczną i powodują powstanie dużych ilości diacetylu. 

Oenococcus oeni (diplokoki, dwoinki) (o.oeni), są heterofermentacyjne. Oenococcus 
oeni rozwija się także przy niższym poziomie pH (3,2), potrzebne im 
jest do wzrostu wiele witamin (tiaminy i kwas foliowy) oraz 
aminokwasów. Szczepy O.oeni powodują czystą fermentację 
malolaktyczną oraz powstawanie niewielkiej ilości produktów 
ubocznych.  

 
Bakterie te mnożą się poprzez podział komórek w winie bardzo powoli do ilości 10ˉ 
komórek/ml. Warunki panujące w winie nie są idealne dla ich wzrostu, a poprzez 
zmniejszenie zawartości kwasu jabłkowego, bakterie próbują stworzyć optymalne 
warunki pH. Wiele szczepów potrafi zniżać zawartość kwasu cytrynowego (kwas 
octowy, 2,3-butandiol, diacetyl) oraz tworzyć kwas octowy z arabinozy. W 
warunkach anaerobicznych (w winie) bakterie kwasu mlekowego mogą tworzyć z 
cukru także kwas octowy oraz D-laktat2 (zawartość D-laktatów powyżej 1g/l 
świadczą o tym, że produkt został błędnie przetworzony).  

                                                 
1 Wszystkie przypisy tłumacza 
2 Sól kwasu mlekowego  
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Jeżeli bakterie rodzaju pediococcus przejmują fermentację malolaktyczną, powstać 
mogą mniej lub bardziej nieczyste i wadliwe wina, czemu często towarzyszy 
brunatnienie. Produkty uboczne FML to przede wszystkim: 
Diacetyl –(2,3-butandion) w większych stężeniach jest w dużej mierze 

odpowiedzialny za niekorzystną nutę fermentacji malolaktycznej, 
która może przybierać formy od lekko maślanej do aż do 
intensywnej formy kwasu mlekowego. Niskie jego stężenia 
nadają winu raczej przyjemne aromaty orzechowo-karmelowe. 
Granica sensoryczna leży na poziomie 0,5-1,00 mg/l. 
Oenococcus oeni wytwarza około 0,2 mg/l, przede wszystkim z 
kwasu cytrynowego. Pediococcus aż do 4 mg/l. 
Homofermentacyjne bakterie wytwarzają go mniej niż 
heterofermentacyjne. 

Aminy biogeniczne (histamina i inne) mogą być szkodliwe dla wątroby i 
spowodować złą tolerancję na wino. 

 
1.3  Wpływ na FML 
 
Po fermentacji alkoholowej należy wspierać rozwój bakterii kwasu mlekowego, jeżeli 
chcemy doprowadzić do FML, bądź też zatrzymać ich rozwój, gdy nie jest ona 
pożądana. W pierwszym przypadku chodzi o to, aby podtrzymywać Oenococcus oeni 
i w miarę możliwości zapobiegać rozwojowi pediokoków. Niestety pierwsze z nich są 
bardziej wrażliwe i wymagające, niż te drugie. 
 
1.3.1 Temperatura 
 
Optymalna temperatura dla bakterii jest zależna od zawartości całkowitego SO2. 
Bakterie ulegają uszkodzeniu już w temperaturze 25°C a przy temperaturze 30°C 
obumierają. To wyjaśnia, dlaczego podgrzewanie moszczu podgrzewaczem podczas 
FML nie przynosi żadnych efektów. 
 
Zawartość całkowitego SO2 Temperatura optymalna dla życia 

bakterii  
25 mg/l 20°C 
0 mg/l 23°C 
 
Po zakończeniu fermentacji i podczas trwania FML temperatura wina powinna być 
utrzymywana na poziomie ok. 18°C. Temperatury poniżej 15°C znacznie 
spowalniają FML, a poniżej 10°C bakterie się właściwie nie rozwijają.  
 
1.3.2 Kwas siarkawy 
 
Działanie zastosowanego kwasu siarkawego jest uzależnione od wartości pH, im 
poziom pH jest niższy, tym niższe powinny być dawki SO2. 
15-20 mg mg/l wolnego i 50-60 mg/l całkowitego SO2 w znacznym stopniu hamują 
rozwój bakterii, 80-100 mg/l całkowitego SO2 zatrzymuje ich rozwój, dlatego też: 
 
 - nie należy przed fermentacją dodawać więcej niż 30 mg/l SO2, 

- należy stosować do fermentacji drożdże czystych kultur, które wytwarzają 
niewiele SO2 
- po fermentacji, względnie przed FML nie należy stosować w ogóle siarki 
- aby uniknąć utleniania, należy po odciągu znad grubego osadu 
drożdżowego przyłożyć szczególną wagę do tego, aby zbiorniki były pełne 
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1.3.3 Poziom pH 
 
Wpływ poziomu pH wina na FML jest bardzo duży. Rodzaj aktywności bakterii 
kwasu mlekowego zależy od poziomu pH. Przy wyższym pH (powyżej 3,6), bakterie 
kwasu mlekowego mogą zacząć zamieniać cukier w kwas mlekowy, czyli rozpocząć 
kolejną przemianę materii i pomnażać się. Poziom pH jest najważniejszym 
instrumentem selekcji, co pokazuje poniższa tabela: 
 
 Czas powstawania w dniach 
Poziom pH Oenococcus Pediococcus 
3,3 9,5 41 
3,6 7,0 5,3 
 
Można uniknąć mnożenia się pediokoków, gdy utrzymamy w młodym winie poziom 
pH 3,2-3,4. Ewentualnie można podnieść poziom pH poprzez chemiczne 
odkwaszanie. Oenococcus i Lactobazillus plantarum są w stanie redukować do 2,9 
pH kwasu jabłkowego.  
 
1.3.4 Tlen 
 
Bakterie kwasu mlekowego są bardzo wrażliwe na tlen. Wino nie powinno zatem 
zawierać żadnych znaczących ilości tlenu, a FML powinna zawsze przebiegać w 
pełnych zbiornikach. Poprzez obecność tlenu silniej wytwarza się nuta diacetylu, 
dlatego też FML w beczce drewnianej, bądź w zbiorniku powinno przebiegać tylko na 
osadzie drożdżowym a spontaniczna FML często nie wykazuje obecności nuty 
diacetylu3. 
 
1.3.5 Dwutlenek węgla 
 
Oenococcus oeni zdecydowanie uwielbiają CO2 w winie. Korzystne jest więc 
uzyskanie dwutlenku węgla pofermentacyjnego, CO2 uzyskanego z chemicznego 
odkwaszania bądź też dodanie gazu CO2 na początku FML. 
 
1.3.6 Produkty autolizy drożdży 
 
Wiadomo, że najlepiej zapoczątkować FML zaraz po zakończeniu fermentacji, bądź 
też w jej ostatniej fazie. Po pierwszym odciągu, poprzez mieszanie zmuszamy 
drożdże pozostałe w winie do unoszenia się w cieczy. Późniejsze zainicjowanie 
fermentacji, szczególnie, gdy drożdże całkowicie się rozłożyły, jest przeważnie 
trudniejsze. Jak wynika z następnego punktu, bakterie kwasu mlekowego 
potrzebują aminokwasów, które uwalniane są z drożdży w wyniku autolizy. 
 
1.3.7 Aminokwasy, witaminy, minerały 
 
Bakterie kwasu mlekowego nie mogą samodzielnie syntetyzować aminokwasów. Są 
skazane na ich zawartość w winie. O.oeni potrzebują szczególnie wielu 
aminokwasów i witamin. Prolina, jako najważniejszy aminokwas nie jest potrzebna 
bakteriom kwasu mlekowego. Kilka szczepów bakterii potrzebuje większych dawek 
manganu od tych występujących naturalnie. 
 
 
 
                                                 
3 Nuta diacetylu = nuta maślana/piwna  
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1.3.8 Alkohol 
 
Ponad 14% zawartości alkoholu, w połączeniu z niższym poziomem pH oraz wysoką 
temperaturą (powyżej 25°C) może być problematyczne dla bakterii. 
 
1.3.9 Cukier 
 
Cukier nie ma bezpośredniego wpływu na FML, jednakże przy poziomie pH 
przekraczającym 3,5, zostaje on przetworzony na kwas mlekowy przez bakterie. 
Dlatego też FML w takich produktach powinna być przeprowadzana dopiero, gdy 
wino osiągnie poziom wina wytrawnego. 
 
1.4  Skutki FML 
 
Skutkiem FML wino nabiera mniej lub bardziej wyraźnej malolaktycznej nuty, która 
zmienia jego całą charakterystykę i spycha aromaty owocowe na dalszy plan. Ta 
nuta malolaktyczna jest przede wszystkim zależna od szczepu bakterii, ale także od 
innych czynników, takich jak: ilość rodników, temperatura i jej wahania, zawartość 
cukru i kwasu cytrynowego itd. 
 
W związku z tym FML nie nadaje się do zastosowanie we wszystkich gatunkach win. 
Korzystny wpływ ma ona na większość win czerwonych a w pewnych przypadkach 
także na wysokojakościowe wina białe, takie jak Chardonnay, Weißburgunder, 
Ruländer i dojrzałe Sauvignon. Jest zupełnie nieodpowiednia w przypadku win o 
dominujących nutach owocowych oraz o niskiej zawartości alkoholu.  
 
Zalety 
• wprowadzenie pozytywnych niuansów smakowych (patrz wcześniej); 
• „naturalne” obniżenie kwasowości, niezależne od zawartości kwasu winowego 
• obniżenie kwasowości przy małym wzroście poziomu pH; 
• mniejsze zapotrzebowanie na SO2 a tym samym niższa zawartość całkowitego 

SO2 w gotowym winie; 
• wydłużona zostaje trwałość (żywotność) wina; 
• jeżeli cały cukier w winie przefermentował, to po przeprowadzeniu pełnej FML 

powstaje produkt końcowy o wiele stabilniejszy biologicznie 
 
Wady 
• możliwy jest negatywny wpływ na walory smakowe i wystąpienie błędów w winie; 
• bardzo kwaśne produkty w niewielkim stopniu są podatne na FML; 
• nadaje się tylko dla pewnych win; 
• niebezpieczeństwo zbyt niskiej kwasowości; 
• niebezpieczeństwo zakłóceń w procesie fermentacji; 
• niepełna FML prowadzi do powstania produktów niestabilnych biologicznie; 
• utrata barwy w przypadku wina czerwonego. 
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1.5  Praktyczne przeprowadzenie fermentacji 
 
1.5.1 Wprowadzenie 
 
Moment przeprowadzenia fermentacji malolaktycznej zależy od zastosowanych 
kultur bakterii, bądź też innych produktów. Teoretycznie FML można zainicjować w 
4 różnych etapach fermentacji. 
 
Przed fermentacją alkoholową: 
 
Wyłącznie dla wina białego można zastosować na tym etapie szczep Lactobazillus 
plantarum. Poprzez swą bardzo niską tolerancję na alkohol, szczep ten może zostać 
zastosowany tylko na początku procesu fermentacji. Optymalny poziom pH wynosi 
maksymalnie 3,4. Poza tym dochodzi do powstania kwasu mlekowego kosztem 
cukru. Przez krótki okres życia bakterii kwas jabłkowy nie zostaje całkowicie 
zredukowany, nie powstaje także diacetyl. Lactobazillus plantarum dodawane są w 
tak dużych ilościach (10 komórek/ml), aby nie dochodziło do ich mnożenia, oraz 
aby azot przyswajalny nie stanowił konkurencji ilościowej dla drożdży. Zawartość 
całkowitego SO2 przy poziomie pH 3,3 to maksymalnie 20 mg/l, przy poziomie pH 
3,4 maksymalnie 40 mg/l. Drożdże dodaje się do całkowicie sklarowanego moszczu 
dopiero dwa dni po zaszczepieniu bakterii. Temperatura 18°C. Dotychczas nie 
odnotowano w Austrii pozytywnych doświadczeń. 
 
Podczas fermentacji alkoholowej: 
 
Pomysł ten pochodzi z Nowego Świata (Kalifornia, Nowa Zelandia) i wiąże się z 
wysokim ryzykiem. Przemawiają za nim takie czynniki, jak wykorzystanie 
temperatury fermentacji, zyskanie na czasie w połączeniu z oczekiwaną redukcją 
diacetylu poprzez działanie drożdży. Jednakże istnieje pewne ryzyko. Do 
największych niebezpieczeństw tej metody należą przeszkody w fermentacji poprzez 
konkurencję azotu, a także powstawanie kwasu octowego i mlekowego przy 
wyższym poziomie pH (ponad 3,4). Są to główne przyczyny, dla których można być 
sceptycznie nastawionym do tej metody.  
 
Szczepienie przed zakończeniem fermentacji alkoholowej: 
 
W ostatniej tercji fermentacji alkoholowej można rozpocząć szczepienie kulturami 
gatunku Oenococcus oeni. W ten sposób fermentacja alkoholowa płynnie przejdzie 
w fermentację malolaktyczna. Za taką metoda przemawiają następujące czynniki: 
ciepło fermentacyjne, niski poziom powstawania diacetylu (dzięki obecności 
drożdży), nie ma ryzyka składowania wina bez SO2 oraz zyskuje się na czasie. 
Zastosowanie jest możliwe jedynie przy poziomie pH poniżej 3,4. Wadą jest to, że 
może dojść do zatrzymania procesu fermentacji.  
 
Po fermentacji alkoholowej: 
 
Najbardziej korzystnym momentem jest wygasająca fermentacja, jeżeli tylko wartość 
cukru resztkowego nie przekracza 4 g/l. (Kultury Oeneoccus są w stanie 
przeprowadzić bezbłędną fermentację malolaktyczna także przy zawartości 40 g/l 
cukru.) W tym stanie mamy do czynienia z najkorzystniejszymi warunkami do 
rozpoczęcia FML przy względnie małym ryzyku błędu, w przypadku, gdy poziom pH 
przekracza 3,5 (niektóre wina czerwone). Zainicjowanie FML po całkowitym 
zakończeniu fermentacji alkoholowej jest trudniejsze.  
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Wino powinno spełniać następujące warunki: 
 
 < 10 mg/l wolnego i < 30 mg/l całkowitego SO2; lepiej bez SO2 
 poziom pH 3,2-3,3 
 temperatura początkowa 23-25°C 
 < 4 g/l cukru; przy kulturach oenococcus < 20g/l przy niskim poziomie pH 
 dostateczne nasycenie CO2 
 zmętnienie drożdżami (obecność cząsteczek drożdży) 
 
Przy takich warunkach można wprawdzie spodziewać się spontanicznej FML, 
jednak pewniejsze jest zainicjowanie jej poprzez zaszczepienie bakterii przy użyciu 
wina ze szczepionką drożdżową, a jeszcze lepiej przy zastosowaniu specjalnych 
kultur inicjujących fermentację. Często mylono rozpoczynającą się FML z 
fermentacją alkoholową, zwłaszcza w przypadku przeciągającej się fermentacji. 
Jako wino szczepionkowe służyć może wino znajdujące się w trakcie pełnej FML, 
przy którym mamy pewność, że FML przeprowadzana jest przy udziale bakterii 
oenococcus. Jako, że podczas szczepienia występuje wysoka śmiertelność bakterii, 
należy zastosować przynajmniej 5% wina szczepionkowego, aby uzyskać niezbędną 
ilość rodników 5-10 mln komórek/ml. Nie można szczepić w trakcie fermentacji 
burzliwej. 
Jako, że FML trwa wiele tygodni, poleca się odciągnięcie wina przed zaszczepieniem, 
aby uniknąć negatywnego oddziaływania autolizy.  
 
Bakterie inicjujące fermentację umożliwiają w większości przypadków jej idealny 
początek oraz przebieg. Należy szczególnie dokładnie przestrzegać zaleceń 
producentów i dystrybutorów, dotyczących przechowywania, okresu przydatności 
oraz zastosowania. Na rynku dostępne są specjalne preparaty odżywcze dla kultur 
bakterii FML (Baktivaid). 
 
1.5.2 Czynniki towarzyszące 
 
Dokładny nadzór nad przebiegiem FML jest bezwzględnie konieczny a przebiega on 
poprzez: 

• ciągłe próbowanie, 
• określenie poziomu pH oraz kwasowości 
• utrzymywanie temperatury na poziomie 18-20°C 
• dodatkowe określenie poziomu kwasu jabłkowego i mlekowego przy 

pomocy chromatografii, papierka wskaźnikowego „Merckoquant” lub 
analiz w laboratoriach doradczych. 

 
1.5.3 Zakończenie FML 
 
Jeżeli z całą pewnością można stwierdzić, że FML została przeprowadzona w pełni 
(chromatografia, badania laboratoryjne), należy wino jeszcze przez jakiś czas 
trzymać na drobnych drożdżach, przy niewielkiej ilości SO2, bądź zupełnym jego 
braku, mieszając drożdże (batonage), następnie siarkując i poddając pozostałym 
zwyczajowo stosowanym zabiegom pielęgnacyjnym. 
Przerwanie procesu fermentacji jest wskazane, gdy wino nie ma przejść pełnego 
procesu FML, bądź wykazuje tendencję do rozwijania niepożądanych nut 
smakowych.  
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Przerwanie udaje się przeważnie wtedy, gdy jednocześnie zastosujemy następujące 
czynności: 
 
 nagłe obniżenie temperatury do poziomu poniżej 10°C 
 dokładne klarowanie (filtracja odkażająca) 

zastosowanie preparatu Lysozym (dawkowanie: 15g/hl przy pH 3,2; 30 g/hl 
przy pH 3,4) 

 siarkowanie wina SO2 > 50 mg/l  
 
Jednakże należy wziąć pod uwagę, że gdy przerwiemy FML, powstaje wino 
niestabilne biologicznie, często o wyraźnej nucie kiszonej kapusty. Badania 
wykazały, że bakterie Oenococcus w warunkach laboratoryjnych mogą przeniknąć 
przez filtry membranowe o średnicy nominalnej 0,45 µm. 
 
1.5.4 Postępowanie z diacetylem  
 
Dominująca nuta maślana (diacetyl) jest coraz częściej oceniana negatywnie i jako 
czynnik szkodliwy, dlatego też ważne jest, aby unikać jej powstawania.  
Jak unikąć nadmiernego występowania: 

szczepienie symultaniczne (mały potencjał utleniająco-redukujący podczas 
fermentacji) 

 inicjacja FML z użyciem dużej ilości bakterii (niewielki przyrost) 
 przeprowadzanie FML tylko w obecności aktywnych drożdży 

FML w zbiornikach stalowych oznacza mniej diacetylu, niż przy fermentacji w 
beczkach drewnianych 
nie wolno przeprowadzać FML w winach o wysokiej zawartości kwasu 
cytrynowego 
należy unikać pediokoków poprzez dodanie preparatu Lysozym do moszczu 
spontaniczna FML przebiegająca przy udziale dobrych szczepów daje mniej 
diacetylu 

 
Redukcja istniejącej nuty maślanej: 
 późniejsze siarkowanie (2-3 tygodnie po FML) 
 wzruszanie drobnych drożdży (cotygodniowe mieszanie (batonage)) 
 
Jako, że wina po FML należą często do kategorii win „single vineyard”4, szczególnie 
ważna jest odpowiednia obróbka i obserwacja tych win po zakończeniu FML. 
Obejmuje to dopełnianie zbiorników z winem, sensoryczną i analityczną kontrolę 
produktów, a także wzruszanie drobnych drożdży. Jednakże nawet takie wina nie 
mogą dojrzewać bez zastosowania SO2. Moment siarkowania należy dobierać bardzo 
indywidualnie – lepiej zbyt wcześnie, niż zbyt późno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 niem. Lagenwein 
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2 PRODUKCJA WINA CZERWONEGO 
 
Produkcja wina czerwonego zasadniczo różni się od produkcji wina białego i stawia 
szczególne warunki dotyczące umiejscowienia i pielęgnacji winnicy, wyposażenia 
zakładu a także umiejętności producenta. 
 
Styria jest tradycyjnym regionem wina białego. Nawet w dalszej przyszłości nie są 
przewidywane w tym względzie większe zmiany, ale poza Styrią a szczególnie w 
południowych regionach produkuje się świetne i niedrogie wina czerwone. W 
każdym razie istnieje pewien zauważalny trend związany z czerwonym winem i wiele 
dowodów na to, że także w Styrii można wyprodukować i sprzedać w odpowiedniej 
cenie wyśmienite wina czerwone.  
 
2.1 Warunki osiągnięcia sukcesu 
 

• wybór odpowiednich odmian oraz odpowiedniego siedliska a także uważna 
pielęgnacja winnicy, co ma umożliwić uzyskanie w pełni dojrzałych i 
zdrowych winogron; 

• ograniczenie wydajności do 5000, najwyżej 6000 kg/ha, aby osiągnąć 
wina o dostatecznie mocnej budowie; 

• zastosowanie odpowiednich procesów związanych z produkcją i 
dojrzewaniem wina (know how)  

 
2.2 Cechy dobrego wina czerwonego 
 
Charakterystyka wina czerwonego jest w znacznym stopniu uzależniona od techniki 
produkcji. Dlatego też ważne jest, aby mieć pewne wyobrażenie tym, jaki końcowy 
produkt chcemy uzyskać, aby w zależności od tego móc podejmować odpowiednie 
decyzje. Jakościowe wino czerwone powinno charakteryzować się następującymi 
uniwersalnymi cechami: 
 

• Barwa robi (pierwsze) wrażenie! 
Powinna ona być zdecydowanie czerwona, bez tonów pobocznych i 
odpowiednio wyrazista. Odcień jest związany z daną odmianą, w trakcie 
procesu produkcyjnego można jednak na niego wpłynąć. Zweigelt i St. 
Laurent charakteryzują się „w młodości” niebiesko-czerwonym 
zabarwieniem, Blaufränkisch, Blauer Wildbacher to głęboka czerwień 
granatu, Cabernet jest rubinowo-czerwone. 
 
• Garbniki 
Garbniki od łagodnych do silnych, ale dobrze wyważone i nie 
adstryngujące. Zależne są od odmiany, ale jeszcze bardziej od procesu 
produkcji. Wielkie wina czerwone mają dużą zawartość garbników i dłużej 
dojrzewają, co powoduje ich dłuższą żywotność. Istnieje pewna moda, 
szczególnie w Nowym Świecie, na produkcję zharmonizowanych win 
bogatych w garbniki, które wcześniej są gotowe do spożycia. 

 
• Bukiet charakterystyczny dla odmiany 
Bukiet powinien być odpowiednio rozbudowany i typowy. Jednak i w tym 
kontekście istnieje pewna gotowość do produkcji win czerwonych 
odpowiadających międzynarodowym upodobaniom, a nie tylko 
odmianowych. 
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• Dojrzałość i harmonia 
Dojrzałość i harmonia powinny być związane z określoną siłą, ognistością 
i rasowością wina. Nie ma przeszkód, aby zawartość alkoholu była 
większa niż w winach białych (12,0-13,5% zawartości, ale nie powyżej 
14,5%), kwasowość około 5,5 g/l, poziom pH nie powyżej 3,6 oraz brak 
cukru resztkowego. Aby wszystkie czynniki decydujące o jakości 
harmonizowały ze sobą, wino czerwone musi dojrzewać dłużej (od 6 do 18 
miesięcy), przede wszystkim w beczkach drewnianych. 
 

2.3 Powstawanie barwników w komórkach skórki 
 
 
W europejskich odmianach, pokłady 
barwnika znajdują się w komórkach w 
warstwie skórki. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rysunek: Gromadzenie się tanin podczas dojrzewania. 
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2.4 Metody produkcji wina czerwonego 
 
Zasadniczo brane są pod uwagę dwa procesy: 

• Fermentacja miazgi (ekstrakcja wodno-alkoholowa) 
• Podgrzewanie miazgi (ekstrakcja wodno-termiczna) 

 
Procesy te, które można też ze sobą łączyć, mają na celu pozyskanie znajdujących 
się w skórce owocu barwników (i garbników) i przeniesienie ich do soku (wina). 
Barwniki wina czerwonego zamknięte są w komórkach skórki jagody i można je 
uzyskać dopiero po otwarciu tych komórek. 
 
2.4.1 Proces fermentacji miazgi 
 
Do otwarcia komórek doprowadza powstały podczas fermentacji alkohol. Jest to 
najpowszechniej stosowany sposób produkcji wina czerwonego, który można też 
wykorzystać w małym zakładzie i dzięki któremu uzyskujemy najbardziej wyraziste 
wina czerwone. Wszystkie wielkie wina na świecie produkuje się właśnie z 
zastosowaniem takich procedur. Są następujące możliwości wymieszania moszczu: 

• Mieszanie miazgi (w zbiornikach z mieszadłami) 
• Zalewanie miazgi  
• Zanurzanie miazgi 
• Mieszanie miazgi za pomocą gazu 

 
 
 
 
 
 
Rysunek: 
1. Młynek 
2. Podgrzewacz rurowy 
3. Kadź na miazgę 
4. Zbiornik do fermentacji miazgi, leżący 
5. Zbiornik do fermentacji miazgi, stojący 
6. Prasa 
7. Zbiornik na wino czerwone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogólny przebieg 
 
Zdrowe, w pełni dojrzałe winogrona należy nieuszkodzone dostarczyć do tłoczni, 
siarkować dawką 20-30 mg/l, a w niektórych regionach nawet do 50 mg/l i 
koniecznie odszypułkować. 
 
Jeżeli chcemy uzyskać bardzo esencjonalne wino czerwone, należy zastanowić się 
nad redukcją, względnie koncentracją moszczu, jak i nad zastosowaniem tanin, 
(zakaz stosowania w miazdze) wiórków dębowych (wymagane jest specjalne 
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pozwolenie) oraz nowego drewna (drewniany stojak fermentacyjny) i przeprowadzić 
ją jak najszybciej. 
 
Aby zapewnić optymalne warunki do fermentacji, należy podgrzać miazgę do 
temperatury 18-20°C, przy użyciu podgrzewacza przepływowego lub ogrzewanego 
zbiornika i dostarczyć odpowiednią ilość drożdży. Uzasadnione jest stosowanie 
specjalnych drożdży do wina czerwonego o niewielkiej aktywności ß-glukozydazy. 
 
Można ewentualnie dodać specjalne enzymy do wina czerwonego, które poprawiają 
wybarwienie i uwalnianie cukrów złożonych. 
 
Jeżeli konieczne jest dosłodzenie (wzmocnienie) wina, należy je przeprowadzić w 
miazdze (ewentualnie przy koncentracji moszczu). Straty podczas fermentacji miazgi 
ograniczają powstawanie alkoholu, tak więc szaptalizuje się o około 1°KMW więcej, 
niż w przypadku porównywalnego wina białego. Jeżeli nie mamy zamiaru 
przeprowadzić pełnej fermentacji na miazdze, można dodać też niewielkie ilości 
cukru także po tłoczeniu. W tym wypadku nie istnieje niebezpieczeństwo 
niewłaściwego obliczenia ilości cukru. 
 
Należy przeprowadzić fermentację pod zamknięciem, aby nie dopuścić do 
zaoctowania (muszki octówki). 
 
Należy codziennie wietrzyć fermentujący moszcz albo od trzeciego dnia 
przeprowadzać makrooksydację (2-8 mg/l/dzień tlenu). 
 
W trakcie fermentacji należy zadbać o wystarczające przemieszanie, względnie 
zatapianie, unoszącej się na powierzchni warstwy wytłoków winem. W przypadku 
zbiorników z mieszadłami, uwaga – zbyt intensywne mieszanie zwiększa ilość 
drobnego osadu, co powoduje utratę barwy oraz nieharmoniczny charakter 
garbnikowy. Należy delikatnie przeprowadzać zalewanie i zanurzanie. Zanurzanie 
należy stosować początkowo w odstępach czterogodzinnych a po 3 dniach w 
sześciogodzinnych. Należy w trakcie fermentacji kontrolować funkcje zalewania i 
zanurzania. (Szczególna uwaga na zbyt suchą miazgę i zbytnie napełnienie 
zbiornika fermentacyjnego – przy 5000l zbiorniku maksymalnie 4200l miazgi). 
 
Należy kontrolować temperaturę fermentacji – powinna ona być dopasowana do 
jakości owoców i wynosić między 28 a 32°C, względnie nie powinna ona przekraczać 
tej wartości, aby nie wytrącić niskomolekularnych substancji goryczkowych. 
 
Przy wartościach od 4 do 6°KMW należy miazgę wytłoczyć. Gdy pragniemy uzyskać 
wina o zdecydowanym charakterze garbnikowym, należy pozwolić na to, aby miazga 
całkiem sfermentowała i przez kilka dni poleżała. 
 
Przed tłoczeniem powinno odcieknąć jak najwięcej samocieku, pozostałej miazgi w 
miarę możliwości nie powinno się przepompowywać i należy ją tłoczyć z użyciem 
możliwie najmniejszej siły. Wino musi koniecznie odstać (konieczne klarowanie 
poprzez sedymentację). 
 
Wina czerwone, które nie do końca sfermentowały, należy do końca poddać 
fermentacji w zbiorniku, czy beczce i dopełnić. 
Po zakończeniu fermentacji oraz wstępnym sklarowaniu składować w pełnych 
zbiornikach. Zainicjować FML po 14 dniach. 
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2.4.1.1 Fermentacja miazgi w kadzi 
 
Fermentacja miazgi w kadzi odbywa się w małych zakładach bez użycia specjalnego 
wyposażenia. Przy korzystnych warunkach udaje się w ten sposób uzyskać 
satysfakcjonujące wina czerwone. Kadź należy koniecznie dobrze przykryć folią z 
tworzywa sztucznego. Powstałą na powierzchni warstwę należy ręcznie przemieszać 
4 razy dziennie. 
 
2.4.1.2 Fermentacja miazgi w specjalnych zbiornikach fermentacyjnych 
 
Przemysł oferuje wiele rodzajów zbiorników fermentacyjnych do wina czerwonego, o 
różnych wariantach wyposażenia. Przy ich użyciu można uzyskać wina czerwone z 
charakterem i silną barwą także przy krótkim czasie fermentacji (5-6 dni). 
 
W pełni wyposażony zbiornik do fermentacji wina czerwonego posiada 
następujące urządzenia: 
 
Urządzenie do mieszania, bądź wzruszania miazgi, takie jak 
 urządzenie do zalewania  
 urządzenie do zanurzania  
 wolno poruszające się, pionowe, a lepiej poziome mieszadło, lub 
 sam zbiornik jest obrotowy 
 wbudowany kosz sitowy do przytrzymywania jagód 
 lance ciśnieniowe do mieszania gazowego (powietrze pod ciśnieniem)  
 
Urządzenie do podgrzewania i chłodzenia, ewentualnie z automatycznym 
sterowaniem. 
 
Urządzenie do odsączania oraz opróżniania. 

Idealne byłoby użycie go do odcedzania pestek podczas fermentacji (np. 
puntarossa® defranceschi). 

 
Do łask wracają stojaki fermentacyjne z drewna, wyposażone w urządzenia do 
zalewania i zanurzania. Duży nakład pracy przy ich pielęgnacji może zostać 
zmniejszony poprzez możliwość dojrzewania wina w takich zbiornikach.  
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Przykłady zbiorników fermentacyjnych do wina czerwonego 
 

 
 
 
Rysunek: Zbiornik do miazgi z 
obrotowym urządzeniem do zanurzania i 
odcedzania. 
 
A: wytłoki wypływają na 
powierzchnię 
B: początek pierwszego procesu 
zanurzania 
C: podnoszenie i obracanie się 
pływaka 
D: ponowne zanurzenie 
 
 
 

 
 
 
2.4.2 Maceracja węglowa (macération carbonique) 
 
Proces ten stosuje się m.in. przy produkcji Beaujolais nouveau i pozwala uzyskać 
wina czerwone o nucie owocowej, aż do pikantnej, które należy spożywać, jako wina 
młode. 
Całkowicie zdrowe i nieuszkodzone owoce trzyma się nieodszypułkowane w małych 
zbiornikach ciśnieniowych w atmosferze CO2, w temperaturze 25-30ºC. W tych 
warunkach dochodzi do międzykomórkowej przemiany materii, w trakcie której w 
owocach powstaje do 2% zawartości alkoholu a garbniki przedostają się ze skórki do 
wnętrza jagody. Sok, który naturalnie wycieka, jest zbliżony do soku powstałego w 
wyniku fermentacji miazgi, a część wytłoczona jest bardzo ciemna i o silnej nucie 
owocowej. Należy dążyć do możliwie dużego udziału wina wytłoczonego, jako że ono 
szczególnie wyraźnie nabiera charakteru maceracji węglowej. 
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2.4.3 Proces podgrzewania miazgi 
 
Komórki otwierają się pod działaniem ciepła. 
Proces ten wymaga zastosowania specjalnych 
urządzeń, ale jest bardzo wydajny i stosowany 
przez duże zakłady. Odszypułkowana i 
siarkowana miazga zostaje podgrzana, 
schłodzona a następnie wytłoczona, czerwony 
moszcz klaruje się, dodaje do niego czystych 
kultur drożdży i fermentuje tak, jak wino białe.  
 
 
 
W praktyce sprawdziły się dwie metody: 
 
Podgrzewanie w krótkim czasie do wysokich temperatur – podgrzewanie miazgi 
do temperatury 80-85ºC w czasie 2-3 minut a następnie chłodzenie jej do 
temperatury 40ºC przez kilka godzin. Tutaj używa się energii podgrzanej miazgi do 
podgrzania miazgi zimnej (zobacz schemat). Szczególnie dobrze sprawdziły się przy 
tej metodzie rurowe wymienniki ciepła z ożebrowanymi rurami krętymi (zdjęcie). W 
przypadku drugiej metody miazgę podgrzewa się do temperatury 60ºC a 
następnie pozwala jej odstać przez kilka godzin. Proces podgrzewania powinien w 
każdym razie przebiec możliwie jak najszybciej. Miazga poddana takiemu działaniu 
jest szczególnie wrażliwa na dalsze zabiegi mechaniczne i dla lepszego wybarwienia 
powinna być mieszana tylko przy pomocy mieszadeł gazowych.  
Termiczne otwarcie komórek powoduje powstanie innego spektrum fenolowego, 
nadmiar antocyjanów, a co za tym idzie, nie tak stabilną charakterystykę 
wybarwienia jak w przypadku produktów fermentacji miazgi.  
 
Podgrzewanie miazgi jest stosowane w przypadku: 

• produkcji wina czerwonego, które jak najszybciej ma być gotowe do 
spożycia 

• owoców niskiej jakości 
• przy problemach przerobowych 

 
Schemat procesu podgrzewania miazgi 

 
 

 
 
1 Zbiornik na miazgę 
2 Pompa do miazgi 
3 Spiralny wymiennik ciepła  
4 Podgrzewacz rurowy  
5 Zbiornik przejściowy 
6 Prasa 
7 Obrotowe sito szczotkowe 
8 Płytowy wymiennik ciepła 
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2.4.4 Fermentowanie miazgi 
 
Fermentowanie miazgi służy temu, aby wzmocnić wymienione uprzednio metody 
pozyskiwania barwników. Dzięki temu można skrócić czas fermentacji oraz czas 
stabilizacji. Stosuje się specjalne preparaty enzymatyczne przeznaczone do 
produkcji wina czerwonego, które są również w stanie uwolnić cukry złożone i nie 
destabilizują barwy.  
 
2.4.5 Zimna maceracja 
 
Poprzez zimną macerację rozumiemy przechowywanie siarkowanej miazgi przez 
wiele dni, przy temperaturach niewiele powyżej 0ºC i pod ochroną CO2. Zatrzymuje 
się dzięki temu fermentację i doprowadza do lepszego wybarwienia i pozyskania 
korzystniejszych walorów zapachowych z miazgi jeszcze w fazie bezalkoholowej. Do 
tych celów do zbiorników do miazgi wbudowywane są lance z CO2, które chłodzą 
miazgę od wewnątrz i od zewnątrz. Gaz CO2 powstający z suchego lodu dodatkowo 
miesza miazgę, powodując jeszcze lepsze wybarwienie. Ta bardzo droga metoda 
odnosi sukcesy w przypadku odmiany Blauer Burgunder. Po odpowiednim czasie 
inicjuje się fermentację. 
 
2.4.6 Redukcja moszczu, odciąg soku „saignee” 
 
Aby uzyskać bardziej pożądane proporcje skórek i moszczu, ze świeżej miazgi 
odciąga się bezpośrednio po odszypułkowaniu samociek i znajduje się dla niego 
alternatywne zastosowanie (przy produkcji Rosé bądź prostego wina czerwonego). 
Uzyskuje się esencjonalne, zdecydowanie wybarwione wina czerwone o długiej 
żywotności. Metoda ta daje zróżnicowane efekty pod względem walorów smakowych 
w porównaniu do produktów uzyskiwanych metodą koncentracji moszczu.  
 
2.5 Starzenie i dalsza obróbka win czerwonych 
 
Jeżeli nie jest przewidziana fermentacja malolaktyczna, natychmiast po 
zakończeniu fermentacji, wino jest dopełniane, siarkowane dawką 40-50 mg/l a 
następnie klarowane. Ewentualnie konieczne odkwaszanie chemiczne, często po 
zabiegach z użyciem soli podwójnych, powinno zostać przeprowadzone po 
oddzieleniu osadu i klarowaniu. W tym momencie następuje faza dojrzewania, 
trwająca od 6 do 12 miesięcy, najlepiej w beczce drewnianej.  
Do bardziej zdecydowanych win czerwonych można zastosować FML. W takim 
przypadku pierwsze siarkowanie następuje dopiero po fermentacji malolaktycznej 
przy użyciu 30 do 40 mg/l SO2. Następnym etapem jest 12-18 miesięczny okres 
leżakowania w beczkach; w pewnych okolicznościach w beczkach typu barrique, 
przy poziomie wolnego SO2 od minimum 25 do 30 mg/l. (Spójrz na schemat 
winifikacji wina czerwonego). 
Garbniki łagodnieją w trakcie leżakowania, pod wpływem procesów utleniających, a 
na końcu powinny być zharmonizowane z całością wina. Jeżeli jednak zawartość 
garbników jest mimo wszystko zbyt wysoka, można ją skorygować stosując zabiegi 
białkowe bądź żelatynowe.  
Stosowanie bentonitu może łączyć się z utratą barwy i rozjaśnieniem nawet do 40%. 
 
Inne metody starzenia: barrique, mikrooksydacja, stosowanie wiórków, 
zastosowanie taniny. 
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2.6 Stabilizacja barwy 
 
Stabilizację barwników uzyskujemy poprzez złożone procesy polimeryzacji wewnątrz 
następującej grupy związków: antocyjany-garbniki (taniny)-aldehydy octowe. Za 
idealną uznawana jest proporcja antocyjanów i garbników 1:4-5. Polimeryzacja 
wywoływana jest pod działaniem powietrza i można na nią pozytywnie wpłynąć w 
następujący sposób: 

• otwarty odciąg, względnie wietrzenie podczas fermentacji alkoholowej 
(tylko przy optymalnych owocach, aby nie przyczyniać się do utleniania 
enzymatycznego) 

• leżakowanie w barrique (drewno to materiał porowaty, zapewniający dostęp 
powietrza) 

• mikrooksydacja (3-6 mg tlenu/litr/miesiąc) lub makrooksydacja podczas 
fermentacji (2-6 mg tlenu/l/dzień) również przyczyniają się do harmonizacji 
garbników 

• późniejsze siarkowanie (wymaga codziennej obserwacji wina i niesie ze sobą 
pewne niebezpieczeństwa) 

• dodatek specjalnych tanin (z winogron) w ilości 15-30 mg/l do miazgi 
przygotowanej do fermentacji. Dodatkowo należy w trakcie fermentacji 
przeprowadzać makrooksydację. 

 
Zawartość fenoli w g/l Antocyjany Taniny 
Wino czerwone 0,5-1,0 1,5-5,0 
Wino Rosé 0,2-0,5 0,25-1,0 
 
2.7 Wina Schilcher i różowych 
 
Wina te zawdzięczają swe charakterystyczne wybarwienie temu, że miazga tylko 
przez krótki czas pozostawiona jest do odstania. W zależności od dojrzałości owocu, 
temperatury miazgi, jak i pożądanego odcienia czas ten wynosi średnio od 4 do 12 
godzin. W tym czasie miazga w żadnym wypadku nie powinna zacząć fermentować. 
Gdy zbiór przebiega w wysokich temperaturach, miazga przeznaczona na Schilchera 
często musi zostać wytłoczona natychmiast.  
Starzenie i pozostałe czynności w przypadku win różowych są analogiczne do 
postępowania z winami białymi.  
Wśród win różowych, Schilcher ma szczególną pozycję. Jego zdecydowana nuta 
owocowa jest związana ze specyficznym aromatem odmianowym, któremu 
jednocześnie towarzyszy tradycyjnie wysoka kwasowość.  
Pod nazwą Schilcher można sprzedawać jedynie wina, które zostały wyprodukowane 
tylko i wyłącznie z odmiany Wildbacher pochodzenia styryjskiego oraz uzyskały 
status przynajmniej wina regionalnego. 
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Schemat winifikacji wina białego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odszypułkowanie 

Tłoczenie 

Fermentacja w 
temperaturze 17-
20ºC 

Fermentacja w 
temperaturze 17-
20ºC, ewent. w 

barriques 

Odciąg grubych drożdży 

Fermentacja 
malolaktyczna, 
ewentualnie w 

barriques 

Odciąg z filtracją 

Butelkowanie 

Przetwarzanie miazgi 

Badanie moszczu 
Przetwarzanie moszczu 

6-12-miesięczne 
dojrzewanie w 
zbiornikach, beczkach 
drewnianych lub/oraz 
barriques, częściowo 
na drobnym osadzie 
drożdżowym 

Badanie wina 
Przetwarzanie wina 

Wina o międzynarodowej 
stylistyce 

Klasyczne wina o 
nucie owocowej i 
wina odmianowe 

3-6-miesięczne dojrzewanie 
i leżakowanie w zbiornikach 
lub beczkach drewnianych 



Produkcja wina, część II                                                                                                     W. Surma i R. Holler 21 

Schemat winifikacji wina czerwonego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSZYPUŁKOWANIE 

Fermentacja miazgi przy 
temperaturze 25-30°C odciskanie 

przy  
0-5°KMW                     5-8°KMW 
 

FERMENTACJA RESZTKOWA W 
BECZCE 

FERMENTACJA 
MALOLAKTYCZNA 

ODCIĄG Z FILTRACJĄ 

BUTELKOWANIE 

Badanie moszczu 
Przetwarzanie moszczu 

Badanie wina 
Przetwarzanie wina 

12-18-miesięczne dojrzewanie 
oraz leżakowanie w beczkach 
drewnianych albo/oraz 
barriques 

6-12-miesięczne dojrzewanie i 
leżakowanie w beczkach 
drewnianych albo zbiornikach 

Wina czerwone o 
międzynarodowej stylistyce 

Wina czerwone o zdecydowanej 
nucie owocowej, odmianowe 
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3 Stabilizowanie win 
 
Wino, które ma być zabutelkowane powinno być się nie tylko bez zarzutu pod 
względem smakowym i optycznym, ale także być stabilne, co oznacza, że w butelce 
nie powinno dochodzić do żadnych zauważalnych zmian, z wyjątkiem naturalnego 
procesu starzenia. Takie zmiany w winie mogą zachodzić na skutek chemicznych, 
fizycznych bądź mikrobiologicznych procesów. 
 
Stabilizacja biologiczna, a więc powstrzymanie wszelkiej aktywności 
mikroorganizmów, powinna zostać zakończona w trakcie butelkowania i na ten 
temat piszemy w oddzielnym rozdziale. Aby wino w trakcie dojrzewania było zdrowe, 
zwykle wystarcza przechowywanie go w niskiej temperaturze (8-12ºC), przy czym 
wyższa kwasowość oraz wyższa zawartość alkoholu oraz SO2 w winie, a także 
utrzymanie czystości w piwnicy, znacznie zwiększają bezpieczeństwo. Wina 
zawierające cukier resztkowy i wina o niskiej kwasowości wymagają szczególnych 
zabiegów higienicznych. 
 
Stabilizację wina pod względem chemiczno-fizycznym przeprowadza się poprzez 
zastosowanie odpowiednich procedur, np. poprzez dodanie odpowiednich środków 
ochrony win, regulację temperatury, gdy okazuje się to niezbędne lub przydatne w 
wyniku badania wina. 
 
3.1 Stabilizacja białkowa 
 
Wina mogą zawierać mniej lub bardziej wrażliwe na temperaturę substancje 
białkowe. Aby nie wytrącały się w butelce i nie prowadziły do powstawania 
charakterystycznego mętnienia, osadu mlecznego, bądź w formie drobnych płatków, 
należy usunąć te związki z moszczu bądź wina poprzez zabiegi z użyciem bentonitu 
lub termiczne. 
 
3.1.1 Zabiegi z użyciem bentonitu 
 
Bentonity to pęczniejące iły o ładunku ujemnym, które uzyskuje się ze złóż o 
soczewkowym kształcie, o średnicy 1-3 m. Dzięki charakterystycznej, warstwowej 
budowie, charakterystycznej dla montmorillonitów, posiadają one cały szereg 
specyficznych cech, które pozwalają na zastosowanie w różnych dziedzinach. 
Bentonit m.in. wiąże adsorpcyjnie substancje białkowe i jest używany w przemyśle 
winiarskim do stabilizacji białkowej. Bentonity są dostępne w sprzedaży przeważnie 
w formie granulatu. 
 
Bentonit wapniowy jest nisko-pęczniejący, przez co powoduje niewielką ilość 
osadu, który szybko osiada. Jego zdolności wiązania białka i klarowania są jednak 
mniejsze, niż w przypadku bentonitu sodowo-wapniowego, a zdolność adsorpcji przy 
poziomie powyżej 3,5 pH w znacznym stopniu się zmniejsza.  
 
Bentonit sodowy jest wysoko-pęczniejący, pobiera zdecydowanie więcej wody i ma 
lepsze zdolności wiązania białka i klarowania, jest również mniej zależny od 
poziomu pH, ma jednak dłuższy czas rozpadu i powoduje powstawanie większej 
ilości osadu, który dłużej osiada. 
 
W produkcji wina stosuje się tylko bentonity mieszane. 
 
Ich działanie opiera się na reakcji powierzchniowej, dlatego też ważne jest 
odpowiednie wstępne napęcznienie oraz równomierne rozłożenie bentonitu. 1 g 
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suchego bentonitu ma powierzchnię 25-50 m2, jednak po napęcznieniu 
powierzchnia ta zwiększa się dziesięciokrotnie (= powierzchnia dwóch kortów 
tenisowych). 
 
Wymaganą ilość bentonitu ustala się poprzez testy lub próby cieplne oraz mierzenie 
nefelometrem. Ważne jest, aby zabiegi właściwe zostały przeprowadzone przy użyciu 
tego samego bentonitu, na którym przeprowadzono testy, ponieważ poszczególne 
rodzaje bentonitu znacznie różnią się między sobą pod względem ich zdolności do 
wiązania białka. 
 
Najczęstsze stosowane ilości: 50-250 g/hl, idealna temperatura 10-15ºC. 
 
 

 
 
Rysunek: Schemat stosowania bentonitu 
 
 
Uwagi: 
 

•  Bentonit adsorbuje oprócz białka, także pozostałości po środkach ochrony 
roślin, aminy biogeniczne, różne substancje brązujące, enzymy, między 
innymi pewne oksydazy, ale także pewne ilości substancji odpowiedzialnych 
za bukiet, aromat, czy barwę wina. Dobrze klaruje, eliminując koloidy o 
ładunku dodatnim. 

 
• Większe ilości bentonitu mogą skutkować wyczuwalną utratą bukietu oraz 

barwy w winie czerwonym. Dlatego też zabiegi z bentonitem przeprowadza się 
albo w fazie moszczu (zobacz 2.6.5), albo po pierwszym odciągu w stadium 
młodego wina. 

 
• Zbyt długi okres przebywania bentonitu w winie może skutkować 

pozostałościami żelaza, chyba że użyto bentonitu bezżelazowego. 
 

• Wina czerwone często same się stabilizują białkowo poprzez wytrącenie się 
związków białkowo-garbnikowych. 

 
• Jeżeli moszcz był podgrzany lub poddany działaniu bentonitu, bądź też wino 

poddane działaniu ochronnych środków białkowych, należy poddać wino to 
testowi białkowemu i dalsze postępowanie uzależnić od wyników takiego 
testu. 
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• Bentonit wapniowy, zastosowany na krótko przed butelkowaniem, może 
doprowadzić do wytrącania winianu, natomiast bentonit sodowy pozostawia 
jony sodu w winie. 

 
• Zdolności wiązania białka bentonitów oraz stabilność białkowa są zależne od 

poziomu pH. Następujące później odkwaszanie bądź kupażowanie mogą 
ponownie spowodować niestabilność wina. 

 
 
3.1.2 Stabilizacja białkowa z użyciem ciepła 
 
Substancje wrażliwe na temperaturę mogą zostać wytrącone z moszczu, czy wina 
przy użyciu ciepła a następnie oddzielone poprzez filtrację. Zakłady, które posiadają 
płytkowe wymienniki ciepła, praktykują taką metodę przy winach stołowych, jako że 
zapewnia ona oprócz stabilizacji białkowej, także szybszy proces produkcji wina, 
dezaktywację oksydaz oraz zabicie mikroorganizmów. Wino zostaje podgrzane do 
temperatury około 65ºC a w niektórych przypadkach zaraz później schłodzone do 
temperatury od -2 do -4ºC, aby wytrącić kamień winny. Większe urządzenia 
wyposażone są w automatyczne sterowanie, inne sterowane są ręcznie. Jeżeli w 
wyniku tych zabiegów mamy do czynienia ze zmianami smakowymi, to idą one w 
kierunku dojrzewania, starzenia. Metoda ta nie daje całkowitej pewności. 
 
3.2 Stabilizacja zawartości metali 
 
Zwiększona zawartość metali (żelaza, miedzi i innych metali ciężkich) może 
prowadzić do wytrącania go a co za tym idzie do mętnienia wina butelkowanego, 
bądź też ograniczyć możliwości transportowania wina. 
Przyczyną jest przede wszystkim kontakt owoców, miazgi, moszczu lub wina z 
nieosłoniętymi częściami metalowymi młynków, pras, pomp, armatury itd., albo też 
zawartość metali, związana ze stosowaniem przy produkcji wina siarczanu miedzi. 
Istnieją też dowody na to, że pozostałości po środkach ochrony roślin bardziej 
przyczyniają się do zwiększenia zawartości metali w winie, niż absorpcja metali z 
gruntu. 
 
Zwiększona zawartość metali może być przyczyną tego, że wino nie zostanie 
dopuszczone do dystrybucji. Przepisowa maksymalna zawartość miedzi wynosi 1 
mg/l, srebra 0,5 mg/l. Wina o zawartości metali większej, niż 15 mg/l są odrzucane 
podczas oficjalnych analiz, jednak problemy ze stabilnością występują już poniżej 
tego poziomu.  
 
3.2.1 Oczyszczanie ługiem sodowym 
 
Przy pomocy ługu sodowego można usunąć z wina metale takie, jak żelazo, miedź, 
cynk i srebro i in. W metodzie tej stosuje się żelazocyjanek potasu, który łączy się z 
metalami tworząc trudno rozpuszczalne związki. Z żelazem tworzy niebieski, z 
miedzią czerwony a z cynkiem szary osad.  
 
Aby przeprowadzić oczyszczanie ługiem sodowym, konieczne jest zezwolenie 
na tę metodę, wystawiane przez laboratorium fachowe, bądź uprawnioną 
osobę. 
 
Jako, że przy stosowaniu dużej ilości środka, w winie pozostają związki cyjankowe 
(można je rozpoznać po posmaku gorzkich migdałów), austriackie przepisy dot. 
winiarstwa dokładnie opisują to postępowanie:  
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 Metodę tę można stosować jedynie na podstawie odpowiedniego badania oraz 

przy fachowym doradztwie. 
 
 Badanie wymaganej ilości żelazocyjanku potasu może być przeprowadzane 

tylko przez zakłady badawcze, szkoły winiarstwa lub uprawnione do tego 
osoby. 

 
 Po zakończeniu zabiegów należy przekazać do laboratorium próbkę do 

kontroli. 
 
 Wino, do którego obróbki zastosowano zbyt dużą ilość środka nie nadaje się 

do dystrybucji i można go sprzedawać jedynie po odpowiednim 
skupażowaniu. 

 
Zastosowanie: 
 
Należy dokładnie obliczyć i odważyć ilość środka. Przeciętnie stosowane ilości 
wynoszą od 4 do 10 g/hl. Przy małych ilościach wina konieczna jest więc bardzo 
dokładna waga. Żelazocyjanek potasu należy dokładnie rozpuścić w maksymalnie 
pięciokrotnej ilości zimnej wody (nie wina!) w naczyniu szklanym i dodać do wina 
bardzo dokładnie mieszając. Polecane jest zastosowanie żelatyny krzemionkowej, 
aby wspomóc opadanie osadu powstałego po oczyszczaniu ługiem sodowym. 
Po dwóch dniach należy dostarczyć do laboratorium próbkę wina i odebrać wyniki 
badania. Najpóźniej po 8-10 dniach poddać filtracji z zastosowaniem 
drobnootworowych warstw filtrujących, ewentualnie filtracji odkażającej. Przy 
dłuższym czasie oczekiwania, szczególnie w przypadku win o wyższej kwasowości 
mogą uwolnić się związki cyjankowe. 
 
Uwagi: 
 
 Osad powstały po oczyszczaniu ługiem sodowym należy do odpadów 

niebezpiecznych i powinno się go pozbywać z zastosowaniem odpowiednich 
przepisów, wymagane jest zaświadczenie. 

 
 Próbka, która ma zostać zbadana musi być reprezentatywną próbką wina. 

Zaleca się uprzednie wymieszanie wina i nie pobieranie próbki przy pomocy 
kurka metalowego (możliwość przeniknięcia dodatkowej ilości metali). 

 
 Nie powinno upłynąć zbyt dużo czasu między badaniem a przeprowadzeniem 

zabiegów, jako że zawartość metali może się zmienić poprzez powtórną 
absorpcję lub wytrącenie. 

 
 Pozostałości po oczyszczaniu ługiem sodowym można sklarować poprzez 

zastosowanie bentonitu lub żelatyny krzemionkowej. Problemy mogą 
wystąpić w przypadku win, które mają mocny ekstrakt, dużo białka lub 
garbnika, a także przy winach podatnych na utlenienie lub o niskiej 
kwasowości. 

 
 Oczyszczanie ługiem sodowym nie ma negatywnego wpływu na wino, wręcz 

przeciwnie ma pozytywne działania uboczne. Często ma dobre działanie 
klarujące i wspomaga proces filtracji, polepsza barwę wina oraz łagodzi smak 
kupaży; dodaje winom czerwonym blasku i usuwa niepożądane metaliczne 
nuty smakowe a w przypadku wyższej zawartości metali zmniejsza 
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zapotrzebowanie na SO2. Mimo wszystko należy starać się unikać tej metody 
ze względów ekologicznych. 

 
 Win poddanych takiej obróbce nie wolno podgrzewać przed filtracją. 

 
 Tendencje do zmętnień żelazowych wykazują szczególnie wina o niskiej 

kwasowości oraz niskiej zawartości SO2. 
 
 Miedź można całkowicie usunąć, tylko wtedy, gdy w winie jest odpowiednia 

ilość żelaza. 
 
 Idealna temperatura wynosi od 10 do 15ºC. 

 
 Jeżeli jest to konieczne, bentonit stosuje się przed a żelatynę krzemionkową 

po oczyszczaniu ługiem sodowym. 
 
Jeżeli metoda ta zostanie zastosowana poprawnie, nie ma prawa wystąpić żadne 
zagrożenie zdrowia. (dopuszczalna ilość to 0,5-3,5 mg/kg wagi ciała) 
  
3.2.2 Stabilizacja poprzez ochronę koloidalną – kwas cytrynowy (działanie 
koloidów ochronnych) 
 
Poprzez dodanie 0,5 g/l kwasu cytrynowego (przepisowa zawartość maksymalna 1 
g/l) można skutecznie zapobiec konieczności wytracania metali, zwłaszcza żelaza, aż 
do wymaganej ilości ługu sodowego 7 g/hl. Większe dawki wymagają 
przeprowadzenia analizy naturalnej zawartości kwasu cytrynowego, który zazwyczaj 
wynosi między 0,1-0,2 g/l, ale w przypadku owoców dotkniętych pleśnią wartość ta 
może osiągnąć nawet 0,5 g/l. Kwas cytrynowy nie jest natomiast prawie w ogóle 
skuteczny w przypadku miedzi. Dlatego tez skuteczne preparaty dostępne w 
sprzedaży zawierają oprócz kwasu cytrynowego także gumę arabską (np. 
Ferroplex, citrogum super attivo5). Dzięki temu nie tylko możliwa jest stabilizacja 
miedziowa poniżej 1 mg/l, ale dodatkowo występuje pozytywne oddziaływanie na 
zanieczyszczenia krystaliczne. 
 
Uwagi: 
 
 Kwas cytrynowy ulega biodegradacji. Jego dodanie nie jest traktowane jako 

dokwaszanie. 
 
 Taka metoda stabilizacji jest możliwa tylko przy zachowaniu maksymalnych 

dopuszczonych przepisami zawartości. 
 
3.2.3 Usuwanie metali żywicami selektywnymi 
 
Zastosowanie żywic ma zastąpić oczyszczanie ługiem sodowym. Obecnie metoda ta 
jest w fazie prób, przy czym jedynie jeden produkt (Divergan HM – firmy BASF) 
osiąga zadowalające efekty w kwestii działania stabilizującego metale. Oprócz 
metali, usunięte zostają także w zauważalnych ilościach inne składniki wina, takie 
jak kwasy, substancje esencjonalne i cukier, dlatego też wyniki sensoryczne tej 
metody pozostają w tyle za metodami z zastosowaniem gumy arabskiej i kwasu 
cytrynowego. Obecnie metoda ta nie jest jeszcze dozwolona.  
 

                                                 
5 Nazwy własne preparatów  
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3.3 Stabilizacja krystaliczna 
 
Kamień winny (winian potasu KHT) jest zawarty już w soku gronowym, w postaci 
rozpuszczonej soli. Wytrącanie się kamienia winnego jest naturalnym procesem, 
który towarzyszy powstawaniu alkoholu oraz chłodzeniu wina po fermentacji w 
młodym winie. Rozpuszczalność KHT (częściowo także winianu wapnia) pogarsza 
się wraz ze wzrostem zawartości alkoholu oraz obniżeniem temperatury. Zatem im 
wyższa temperatura nasycenia, tym mniej stabilne jest wino. Poza tym 
rozpuszczalność kamienia winnego jest zależna od poziomu pH oraz zawartości 
kwasu winnego oraz potasu w winie. 
 
Proces wytrącania się kamienia winnego często podlega pewnym wahaniom, 
szczególnie, gdy fermentacja przebiega równomiernie i nie występują większe 
wahania temperatury, albo gdy proces wytracania wina hamowany jest poprzez 
zawarte w winie rozpuszczone koloidy (pektyny, białka, glukany, polifenole, śluzy, 
szczególne struktury barwnikowe i inne). Poza tym kamień winny ma tendencję do 
tworzenia roztworów przesyconych, tak że często bardzo długo trwa samoczynne 
ustalanie się równowagi roztworowej. Zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo 
wytrącenia się kamienia winnego w winie butelkowanym, szczególnie, gdy wino 
butelkowane było wcześnie. 
 
3.3.1 Względna stabilność wina 
 
Względną stabilność wina można osiągnąć poprzez stworzenie warunków, w których 
można oczekiwać osiągnięcia równowagi roztworowej w winie: 
 
 Dokładnie 6-miesięczne leżakowanie w beczce, w pierwszych dwóch 

miesiącach w możliwie niskiej temperaturze piwnicy (5-6ºC). 
 
 Odkwaszenie moszczu i wczesne odkwaszenie wina do poziomu dokładnie 1 

g/l resztkowego kwasu winnego. 
 
 Zabiegi pielęgnacyjne oraz wczesne klarowanie młodego wina. 

 
 Wielomiesięczne dojrzewanie wina na drożdżach przy mieszaniu, prowadzi do 

wytworzenia się mannoprotein z błon komórkowych drożdży, które również 
mają działanie wspomagające stabilność krystaliczną. Bada się możliwości 
zastosowania mannoprotein w stabilizacji wina – wyniki wykazują pewne 
sprzeczności (mannoproteiny nadają miękkiego, pełnego posmaku). 

 
 Nie ma pewności co do stabilności wina.  

 
3.3.2 Dodanie kwasu meta-winowego  
 
Kwas meta-winowy powstaje poprzez podgrzanie kwasu winowego. Przy tym 
polimeryzuje on przy oddzieleniu wody i osiąga stopień estryfikacji na poziomie 36-
40%. Dodany do wina zapobiega on wytworzeniu się zarodków krystalizujących a 
tym samym, wytrącanie się winianu potasu oraz winianu wapnia. 
 
Jako, że kwas winowy po połączeniu z wodą ponownie rozpada się na kwas winowy, 
możliwa jest tylko czasowo ograniczona stabilizacja. Proces ten jest zależny od 
temperatury. W ten sposób kwas meta-winowy działa, w zależności od stopnia 
estryfikacji, przy temperaturze 0ºC przez lata, przy temperaturze piwnicy ok. 9-12 
miesięcy a przy temperaturze 50ºC tylko kilka minut. 
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Najwyższa dozwolona stosowana ilość oraz zawartość wynosi 10 g/hl. 
 
Metodę tę stosuje się jedynie w winach, które będą spożywane w wymienionym 
powyżej czasie, a więc przede wszystkim przy winach butelkowanych wcześnie, 
najpóźniej 2-3 dni przed butelkowaniem. 
 
Uwagi: 
 
 Po dodaniu kwasu meta-winowego dochodzi czasami do powstania w winie 

koloidalnych zanieczyszczeń (przy wysokiej zawartości białka), dlatego też 
dodanie go bezpośrednio przed butelkowaniem wydaje się być 
problematyczne. 

 
 Bezpośrednio po dodaniu kwasu meta-winowego chłodzone wina mają 

tendencje do wytrącania się białek wrażliwych na niską temperaturę i nie 
można poddać ich obróbce przy użyciu filtrów membranowych. 

 
 Kwas meta-winowy należy przechowywać szczelnie zamkniętym i w chłodnym 

miejscu. 
 
 Następująca po tych zabiegach cieplna obróbka wina (butelkowanie na 

gorąco) niszczy działanie kwasu meta-winowego.  
 
 Późniejsze zastosowanie zabiegów bentonitowych blokuje działanie kwasu 

meta-winowego. 
 
3.3.3 Guma arabska 
 
Guma arabska to naturalna żywica (uzyskiwana z soku akacji) i jako koloid 
ochronny ma ona działanie stabilizujące krystalicznie oraz działa na 
zanieczyszczenia metaliczne. Poza tym ten cukier złożony ma pozytywny wpływ na 
smak oraz konsystencję, szczególnie win czerwonych. Stosować ją należy 
bezpośrednio przed butelkowaniem, samą, bądź w połączeniu z kwasem meta-
winowym, przy czym wino następnie nie powinno być już filtrowane, albo filtrowane 
jedynie przy ożyciu filtrów membranowych, ponieważ warstwy częściowo adsorbują 
tę substancję. 
W sprzedaży dostępne są różne produkty łączone z kwasem meta-winowym 
(Metagum), lub z kwasem cytrynowym (np. Ferroplex zawierający kwas cytrynowy i 
gumę arabską).  
 
Stosowane ilości tych preparatów: 20-80 g/hl 
 
3.3.4 Chłodzenie wina 
 
W zakładach, które są wyposażone w urządzenia chłodzące, można uzyskać rzetelną 
stabilizację wina poprzez schłodzenie go do temperatury -2 do -4ºC i 
przechowywanie go w tej temperaturze przez 1-2 tygodnie. Chłodzenie następuje w 
fazie sklarowanego młodego wina, po tym, jak zostały już przeprowadzone wszelkie 
niezbędne zabiegi, takie jak kupażowanie, zabiegi pielęgnacyjne czy odkwaszanie 
oraz pod warunkiem, że wino wykazuje dostateczną stabilność SO2 (minimum 35 
mg/l wolnego SO2). Kombinacja tej metody z zabiegiem krótkiego podgrzania wina 
do wysokiej temperatury jest możliwa, jednak nie jest to najtańsza metoda.  



Produkcja wina, część II                                                                                                     W. Surma i R. Holler 29 

Nowoczesne zbiorniki fermentacyjne wyposażone są w podwójny płaszcz i 
przechowywanie w chłodzie przy temperaturze 0ºC przez okres 3 tygodni może 
również przynieść stabilizację wina, bez narażania zbiorników na oblodzenie, jeżeli 
zbiornik nie jest wyposażony w zewnętrzną izolację. 
 
Możliwości chłodzenia wina: 
 
3.3.4.1 Przepływowe chłodzenie solankowe 
 
Chłodzenie przebiega w izolowanym zbiorniku wyposażonym w podwójny płaszcz, 
który jednocześnie służy jako chłodnia do przechowywania poprzez 
przepompowywanie solanki chłodniczej w płaszczu. 
 
3.3.4.2 Przepływowe chłodzenie wina 
 
Tu wyróżniamy wiele metod. Wino chłodzone jest albo bezpośrednio przez parownik 
chłodziarki, lub przy pomocy wymiennika ciepła napełnionego solanką chłodniczą. 
 
3.3.4.3 Metoda kontaktowa 
 
Zasada polega na tym, że do klarownego wina dodaje się 4 g/l kontaktowego 
kamienia winnego (drobno zmielonego kamienia winnego) i przy pomocy mieszadła 
przez dwie godziny utrzymuje się go w ruchu. Doprowadza to do pewnego ustalenia 
równowagi roztworowej przy panującej temperaturze wina. Metoda ta jest tym 
wydajniejsza, im niższa jest temperatura wina. Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że temperatura wina od +4 do 5ºC jest wystarczająca, aby uzyskać 
odpowiednią stabilność wina. Metodę tę stosują zakłady na w pełni automatycznych 
liniach produkcyjnych, zwłaszcza w produkcji wina musującego. 
 

 
 
Rysunek: Schemat w pełni automatycznej metody kontaktowej 
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Uwagi: 
 
Stabilizacja wina poprzez chłodzenie lub metodę kontaktową prowadzi do utraty 
kwasowości i esencjonalności. Wytrącanie się kamienia winnego powoduje 
zmniejszenie laboratoryjnie badanych ilości kwasu winowego, potasu, całego 
ekstraktu oraz kwasu miareczkowanego. 
 
Możliwą temperaturę chłodzenia można mniej więcej wyliczyć przy pomocy 
następującego wzoru: 
 

 
                                            g/l alkoholu 
Stopnie poniżej zera (C) = ----------------------- 
                                                 20 
 

 
Chłodzenie wina działa utleniająco a tym samym wspomaga dojrzewanie – należy 
zwrócić uwagę na stabilną zawartość SO2. 
 
Stabilność wina można ustalić poprzez specjalne badania laboratoryjne, bądź też na 
podstawie takich czynników, jak temperatura, zawartość alkoholu, kwasu winowego 
oraz potasu, a także na podstawie poziomu pH wina.  
 
Pozostałe czynności stabilizujące: 
 
Gwoli ścisłości należy w tym miejscu wspomnieć, że także inne zabiegi stosowane w 
obróbce wina maja działanie stabilizujące: rozważne dodanie kwasu siarkawego, 
metody ochrony przed utlenianiem bądź też stosowanie się do odstępów czasowych 
po odkwaszeniu wina. Oprócz kamienia winnego, przede wszystkim winian wapnia 
może być przyczyną powstawanie krystalicznych osadów w winie butelkowanym. 
 
Ustabilizowane wina nie powinny być następnie ani kupażowane, ani poddawane 
dalszej obróbce, czy odkwaszane.  
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4 PRZYGOTOWANIE WINA BUTELKOWANEGO 
 
4.1 Wymagania dotyczące wina przeznaczonego do butelkowania 
 
 Jakość bez zarzutu 

W zależności od klasyfikacji wina, stawiane są różne warunki – w każdym 
razie nigdy nie wolno butelkować wina z błędami. 
 

 Dostateczna stabilność chemiczno-fizyczna 
aby uniknąć następujących w butelce zmian (zmętnienia). 
Stabilność biologiczną osiąga się, bądź zapewnia w trakcie butelkowania. 
  

 Wino musi odpowiadać normom określonym przepisami 
 
4.2 Moment butelkowania 
 
Na moment butelkowania wpływ mają różne czynniki, przede wszystkim jednak: 
 
stan rozwoju wina (dojrzałość do butelkowania). 
 
Elementem decydującym jest ocena smakowa. Każde wino rozwija się i rozwój ten 
przedstawić można przy pomocy wykresu, który w zależności od odmiany, stopnia 
dojrzałości i techniki leżakowania może różnie wyglądać. Wino powinno osiągnąć 
pełnię smaku dopiero po pewnym czasie leżakowania w butelkach. Jeżeli przy 
leżakowaniu w beczkach niemożliwe jest zabutelkowanie wina na czas, wino w 
miarę możliwości powinno zostać przelane do zbiornika. 
 
odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne wina 
 
Zwłaszcza zabiegi stabilizujące oraz odkwaszenie należy przeprowadzić w 
odpowiedni sposób i we właściwym momencie. 
 
Sytuacja zakładu oraz sytuacja na rynku 
 
odgrywają również wielką role. Czy potrzebujemy wina natychmiast, czy mamy 
jeszcze dostatecznie dużo wina z poprzednich roczników? 
 
Wina z cukrem resztkowym powinny jednak zostać zabutelkowane przed 
ociepleniem piwnic. Pomaga to uniknąć ponownej fermentacji w piwnicy i zwiększa 
bezpieczeństwo przy butelkowaniu. W przypadku wystąpienia ponownej fermentacji 
prawie niemożliwe jest zachowanie norm zawartości całkowitego SO2.  
 
4.3 Przygotowanie win do butelkowania 
 
Całość działań związanych z pielęgnacją wina należy rozumieć jako przygotowanie 
do butelkowania. Im wcześniej wino osiągnie stan gotowości do butelkowania (za 
wyjątkiem dojrzewania), tym lepiej wpływa to na całokształt produktu. Kilka dni 
przed ustalonym terminem butelkowania należy koniecznie przedsięwziąć 
następujące kroki: 
 

ostatnia próba smakowa; sprawdzenie poziomu wolnego SO2, ewentualnie też 
całkowitej kwasowości; 
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możliwe są następujące czynności: 
 
 dodanie SO2, witaminy C, kwasu meta-winowego oraz CO2 

jeżeli wino nie otrzymało jeszcze przepisowego numeru kontrolnego, możliwe 
jest dodanie reszty cukru. 

 
 
 
4.4 Butelki do wina 
 
Szklane butelki do wina są typowym opakowaniem wina, spełniają one jednak 
także, łącznie z ich pozostałymi elementami inne zadania reklamowe i 
marketingowe. Ich wielkość oraz kształty są wprawdzie określone przez tradycję, 
jednak istnieje duży wybór wariantów, pomagających spełnić im tę rolę. 
 
 
Szkło do opakowań produkowane jest z piasku, wapna i dolomitu, sody a w 
dzisiejszych czasach w dużej części przy wtórnym użyciu tłuczki szklanej. Ma ono 
formę amorficznej substancji topliwej. Poprzez powierzchniowe uszlachetnienie 
tlenkami metali osiąga się większą trwałość szkła a co za tym idzie redukcję wagi. 
 
 
Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na główkę 
butelki oraz kształt szyjki. Szyjka butelek o 
pojemności 0,75 l powinna mieć formę jak najbardziej 
cylindryczną na długości 50 mm a wewnętrzna 
średnica jej zakończenia powinna wynosić 17,5 mm. 
Zapewnia to bezproblemowe zastosowanie 
standardowych korków o średnicy 24 mm i o długości 
do 50 mm.  
 
 
 
 
 
Najczęściej spotykanym kolorem jest zieleń w wielu odcieniach, oprócz tego stosuje 
się szkło brązowe, przezroczyste lub matowe białe. 
 
Oprócz strony wizualnej, pewną rolę odgrywa ochrona przed światłem 
ultrafioletowym. Zadanie to najlepiej spełnia ciemny brąz oraz stara zieleń. Szkło 
bezbarwne stosuje się szczególnie chętnie, gdy chcemy wyeksponować atrakcyjną 
barwę wina (np. różówego). 
 
W dystrybucji wina jakościowego można stosować oprócz butelek szklanych, 
naczynia ceramiczne oraz beczki drewniane. 
W przypadku win stołowych oraz regionalnych możliwe jest zastosowanie kartonów 
typu Tetrapack oraz opakowań typu bag-in-box. 
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4.4.1 Wielkości, kształty butelek oraz dotyczące je normy 
 
Standardowe pojemności butelek w litrach: 0,1  0,187  0,25  0,375  0,5  0,75  1,0  
1,5  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 
 
 
 

Rysunek: standardowe kształty 
 
 
 
 

Po lewej: wino reńskie 
Środek: burgund 

Po prawej: bordeaux 
 

 
 
 
 

 
 
Rysunek: Standardowe główki  
 
 
Oprócz tego występują kształty specjalne, zastrzeżone dla poszczególnych firm, czy 
regionów. Między innymi ekskluzywna butelka styryjska o kształcie typowym dla 
bordeaux z charakterystyczną główką w tradycyjnych kolorach: przezroczystym, 
écru oraz cuvée. 
 
 
4.4.2 Przygotowanie butelek do wina 
 
Nowe szkło, w zależności od stosowanej techniki butelkowania, jest albo tylko 
płukane, albo tylko sterylizowane, bądź też i płukane i sterylizowane. 
 
Butelki używane muszą zostać specjalnie przygotowane przed ponownym 
napełnieniem. 
 
 
4.4.2.1 Przechowywanie 
 
Zwrócone butelki sortuje się (ewentualnie od razu zdejmuje obrączki, nakrętki) 
przeważnie natychmiast po dostarczeniu, lub przy najbliższej okazji (przy złej 
pogodzie) i składuje w skrzynkach, na paletach lub na pryzmie. Należy w miarę 
możliwości unikać składowania butelek na wolnym powietrzu.  
Dla wyszynków znacznym ułatwieniem późniejszego czyszczenia i sterylizacji jest 
natychmiastowe wypłukanie butelek po winie, po ich opróżnieniu.  
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4.4.2.2 Czyszczenie butelek 
 
Czyszczenie butelek, w zależności od wielkości zakładu, jest przeprowadzane 
ręcznie, półautomatycznie bądź automatycznie a składa się na nie przede 
wszystkim: 
   kąpiel w ługu 

czyszczenie szczotkami lub poprzez wstrzykiwanie 
   płukanie zimną wodą 
 
4.4.2.2.1 Zmiękczanie  
 
Zabieg ten ma na celu odmoczenie mocno przylegającego brudu, odklejenie etykiet, 
przygotowanie butelki do jej późniejszego czyszczenia oraz ułatwienie czyszczenia. 
Ważne są przy tym: 
 
4.4.2.2.2 Temperatura ługu do zmiękczania 
 
Przy półautomatycznych kołach do zmiękczania temperatura powinna wynosić ok. 
50ºC, przy w pełni zautomatyzowanych maszynach do kąpieli ługowych i 
czyszczenia wtryskowego 70 do 80ºC. Należy unikać skoków temperatury 
przekraczających 35ºC! 
Ciepłej wody może dostarczać bojler, elektryczne grzałki, para, możemy też dolewać 
gorącej wody z kadzi. Problematyczne mogą okazać się etykiety samoprzylepne. 
 
4.4.2.2.3 Czas zmiękczania 
 
Czas zmiękczania powinien być dostatecznie długi i równomiernie rozłożony (w 
przypadku koła do zmiękczania wynosi on 15 do 20 minut, a w zmywarce 
automatycznej minimum 10 minut) 
 
Stężenie ługu do zmiękczania (0,6 do 1%) 
 
Wymagane stężenie środka do zmywania jest określone przez producenta w 
instrukcji obsługi i należy się do niej stosować. O tym, czy do kąpieli ługowej należy 
dodać środków grzybobójczych, decyduje się indywidualnie w konkretnym 
przypadku.  
 
Twardość wody podawana jest w Austrii w niemieckich stopniach twardości6 (1ºdH 
= 10 mg CaO/l odpowiada to 18 g/1000l CaCO3). 
 3 do 6 bardzo miękka 
 10 do 15 średnio twarda 
 30 do 30 bardzo twarda 
Twarda woda zmniejsza skuteczność ługu i powoduje powstanie kamiennego osadu. 
 
Zmiękczenie wody można wykonać za pomocą wymiennika jonów. Jony wapna i 
magnezu zamieniane są przy użyciu żywicy jonowymiennej na jony sodu. 
Regeneracja żywicy następuje przy użyciu roztworu soli kuchennej. 
Pełną stabilizację substancji utwardzających można osiągnąć także poprzez 
dodanie do wody polimerycznych fosfatów, sody kalcynowanej albo fosforanu sodu. 
Środki myjące często zawierają substancje zmiękczające wodę, należy uprzednio 
zasięgnąć informacji. 

                                                 
6 Niemiecki stopień określania twardości, skrót dH  
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Rysunek: 
Koło do zmiękczania butelek: 
1. Włożenie butelki 
2. Pełne wypłukanie 
3. Zdjęcie butelki 
4. Ług 
 
 
 
 
 

 
W przypadku półautomatycznej pracy, po namoczeniu butelek następuje ich 
właściwe czyszczenie przy użyciu poziomych lub pionowych urządzeń z jedną 
dwoma lub wieloma szczotkami. 
 
W urządzeniach w pełni zautomatyzowanych czyszczenie butelek osiąga się przede 
wszystkim poprzez intensywna kąpiel w ługu a następnie wielokrotne wtryskiwanie 
gorącego ługu do wnętrza butelki. 
 
4.4.2.3 Sterylizacja butelek 
 
Jeżeli przewidziano butelkowanie z zimną sterylizacją, butelki muszą być wolne od 
rodników. Do sterylizacji można użyć następujących środków: 
 
 1-2% roztwór SO2 
 ozon lub roztwory nadtlenku wodoru 
 dwutlenek chloru 

 
Ze względu na małą trwałość ozonu (O3), musi on zostać wytworzony na miejscu, 
przy dość dużym nakładzie pracy. Nowoczesne zakłady stosują dwutlenek chloru, 
który powstaje poprzez reakcję soli i wodorowęglanu sodu a jego przewaga polega na 
tym, że nie pozostają po niż żadne pozostałości. Popłuczyny zawierające SO2 należy 
w odpowiedni sposób zgromadzić i odprowadzić. 
 
Nowe szkło jest sterylne i można, z pewnymi zastrzeżeniami napełniać je bez 
uprzedniej sterylizacji. Istnieje kilka możliwości sterylizacji nowych lub umytych 
butelek używanych. 
 
1. Wypłukanie metodą wtryskową wilgotnych od wewnątrz butelek 1-2% 
roztworem SO2 
 
Jest to najczęstsza metoda w małych i średnich zakładach. Przy tej metodzie stosuje 
się różne urządzenia. 
 
Aby uniknąć zbyt dużej absorpcji SO2 przez zabutelkowane wino, butelki należy w 
dalekim stopniu, bądź całkowicie odsiarkować. 
 
 pozostawienie do odcieknięcia  
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Specjalny, odpowiednich rozmiarów, obrotowy stół do odciekania butelek zapewnia 
dostatecznie długi czas odciekania, ok. 30 minut. Mimo tego dochodzi to znacznego 
zwiększenia zawartości SO2, które zależy od stężenia SO2, czasu odciekania oraz 
wielkości butelek. W każdym razie należy uwzględnić to zwiększenie zawartości przy 
ustalaniu poziomu SO2 i kontrolować je podczas butelkowania. 
 
 wypłukanie odkażoną wodą 

 
W tym przypadku nie mamy do czynienia z żadnymi pozostałościami środków 
sterylizujących, dlatego też można stosować w miejsce SO2 także inne roztwory 
substancji dezynfekujących. 
 
 wypłukanie odkażonym powietrzem 

 
Przy tej metodzie zazwyczaj mamy do czynienia z małymi pozostałościami środków 
sterylizujących w butelce, które można zignorować. 
 
Uwagi: 
 
Roztwór SO2 ma małą lepkość, dlatego też w przypadku sterylizacji butelek 
suchych, może nie wytworzyć się powłoka na powierzchni. 
 
Pozostawianie butelek do odcieknięcia w skrzynkach na wino, na stojakach 
drewnianych itp. zwiększa ryzyko zakażenia wtórnego! 
 

 
Rysunek: Półautomatyczne urządzenie do sterylizacji butelek ze zintegrowaną funkcją odsiarczania. 
 

 
Rysunek: Płukanie butelek przy użyciu urządzenia do płukania. 
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2. Sterylizacja butelek przy pomocy urządzenia do płukania z chwytnikiem 
pojedynczych butelek (zdjęcie: firma Kögl) 
 
 
 
Zamiast SO2 można użyć ozonu lub 
dwutlenku chloru. Nowe szkło można 
„ochrzcić” przy użyciu mocno 
siarkowanego wina z dodatkiem kwasu 
cytrynowego. Wino, odzyskane po tym 
zabiegu, można przepuścić przez filtr 
membranowy i ponownie użyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kąpiele sterylizacyjne w zakładach w pełni, bądź połowicznie 
zautomatyzowanych 
 
Butelki przechodzą kąpiel sterylizacyjną, składającą się 0,4-0,5% roztworu SO2 a 
następnie są płukane sterylną wodą lub powietrzem. Także przy tej metodzie można 
zastosować ozon zamiast SO2. 
 
4.4.2.4 Unikanie infekcji wtórnej  
 
Odkażone butelki należy chronić przed ponownym zakażeniem, należy więc zwrócić 
uwagę na to, aby: 
 
 czas między sterylizacją a butelkowaniem był możliwie jak najkrótszy; 
 butelki należy składować otworem do dołu; 
 taśma/taśmociąg przy półautomatycznych urządzeniach do napełniania na 

odcinku pomiędzy sterylizatorem a napełniaczem powinna być zadaszona; 
 powietrze w pomieszczeniu do butelkowania powinno zawierać jak najmniej 

rodników (mokra podłoga, brak przeciągów). 
 
 
4.5 Technika butelkowania 
 
Oprócz urządzeń do butelkowania, które można zastosować (kraniki napełniające, 
półautomatyczne i automatyczne napełniacze, działające na różne sposoby – 
napełnianie bezciśnieniowe, napełnianie próżniowe oraz przeciwciśnieniowe), 
rozróżniamy następujące techniki butelkowania: 
 
4.5.1 Butelkowanie niesterylne 
 
Stosowane jest, gdy nie jest wymagana stabilność biologiczna (dobrze 
sfermentowane wina z zakończoną fermentacją malolaktyczną). W takim przypadku 
wystarczy, jeżeli napełnimy winem butelki zachowując zasady higieny. 
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4.5.2 Butelkowanie sterylne 
 
Konieczne przy winach podatnych na zmiany biologiczne i zwykle jest regułą, gdy 
chcemy zapobiec dalszej aktywności drożdży czy bakterii w winie butelkowanym. 
Każdy, kto kieruje wino do sprzedaży, jest prawnie zobowiązany do przestrzegania 
odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie produktowi trwałości. 
 
Zazwyczaj bierze się pod uwagę przy stabilizacji biologicznej wina następujące 
metody: 
 

 sterylne napełnianie na zimno 
 butelkowanie na gorąco 
 konserwacja chemiczna (możliwa tylko przy winach stołowych) 

kwasem sorbinowym, środkiem Velcorin7  
 
4.5.2.1 Butelkowanie sterylne na zimno 
 
Mikroorganizmy (drożdże, bakterie) usuwane są z wina mechanicznie (przez filtry) a 
wino w warunkach aseptycznych wlewane jest do butelek. 
Metoda składa się z szeregu kroków i tylko zastosowanie ich wszystkich daje 
gwarancję sukcesu. Głównie chodzi przy tym o 
 
o wytworzenie filtratu pozbawionego zarodników 
 
o uniknięcie infekcji wtórnej 
 
 
4.5.2.1.1 Filtracja odkażająca 
 
1. Filtracja odkażająca z użyciem filtrów warstwowych 
 
Przy zachowaniu poniższych warunków, po użyciu filtra warstwowego otrzymamy 
wino pozbawione zarodników: 
 
 wino musi być klarowne i ubogie w zarodniki. Można to osiągnąć, jeśli w 

niezbyt odległym czasie została przeprowadzona ostra filtracja klarująca. 
 
 Filtr musi zostać wysterylizowany i zaopatrzony w warstwy odkażające. 

(Zobacz – przygotowanie filtra i urządzenia do napełniania). 
 
 Nie można przekroczyć wydajności warstw filtrujących. 

 
Maksymalny przepływ jednostkowy /h i warstwę:     40/40     60 l 
Maksymalne obciążenie ciśnieniowe 1,5 bara        30/30     30 l  
                  20/20    15 l 

 
 Należy w jak największym stopniu uniknąć powietrza w filtrze oraz skoków, 

czy wahań ciśnienia (przerwy w napełnianiu)! 
 
 
2. Filtracja odkażająca z użyciem filtra membranowego 

                                                 
7 Nazwa własna środka odkażającego, mającego szersze zastosowanie zwłaszcza przy opakowaniach z tworzyw 
sztucznych  
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Filtry membranowe to filtry sitowe o określonych (bezwzględnie) wymiarach porów 
(0,2; 0,45; 0,65 lub 0,80 µm) a przez to o odpowiednio pewnej zdolności filtracyjnej, 
niezależnej od dostępu powietrza czy skoków ciśnienia do 7 barów. 
Tego typu filtry membranowe występują w formie wielowarstwowej jako filtry 
świecowe do zastosowania w specjalnych obudowach filtrów (Pall, Sartorius, Seitz, 
…8). 
 
 
Uwagi 
 
Odpowiednie zastosowanie (odpowiednio wysoka wydajność) może zostać osiągnięta 
poprzez: 
 
 Ostrą klarację wstępną (warstwowy filtr odkażający, wielopoziomowy filtr 

świecowy) 
 
 Niską prędkość przepływu (8 l/min/10“)  

 
 Temperaturę wina na poziomie  14-17°C (wino białe)  

17-20°C (wino czerwone) 
 

 Membrany obłożone koloidami można po zastosowaniu się do instrukcji 
obsługi zregenerować 

 
 Filtry membranowe należy sterylizować przed i po każdym użyciu 

 
 Test spójności pokazuje, czy membrana nie ma uszkodzeń 

 
 Membranę regeneruje się przy osiągnięciu różnicy w wysokości ciśnienia na 

poziomie 2,5-3 barów 
 
 Obudowy do filtrów należy odpowietrzyć w zakładzie 

 
Za zastosowaniem filtrów świecowych przemawia także możliwość bezstratnego 
filtrowania małych ilości wina. 
 
Należy stosować się do instrukcji obsługi, a zwłaszcza do wskazówek 
związanych ze sterylizacją, przechowywaniem oraz testami.  
 
 
4.5.2.1.2 Sterylizacja filtra i maszyny do butelkowania 
 
Jest możliwa przy użyciu: 
 pary 
 gorącej wody 
 roztworów chemicznych środków dezynfekujących. 

 
Parowanie jest najpewniejszą metodą. Suche warstwy odkażające paruje się w 
filtrze od strony, z której wypływa wino, przez 15-20 minut, przy czym wszystkie 
kurki powinny być lekko otwarte a części urządzenia używane przy napełnianiu 
także powinno się oparować.  

                                                 
8 Nazwy własne producentów  
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Przy parowaniu należy postępować tak, aby zawory pozostawały tak długo 
zamknięte, dopóki na ostatnim kawałku nie wystąpi para. Następnie należy 
wszystkie zawory napełniacza i filtra otworzyć tak, aby wydobyła się chmura pary 
szeroka na dłoń, a skroplona woda mogła zebrać się w najgłębiej położonych 
miejscach. Dopiero od momentu, gdy ze wszystkich otworów poleci para, można 
zacząć odliczanie 20 minut.  
 
Jako, że podczas przerwy w dopływie pary natychmiast 
tworzy się próżnia, po parowaniu należy pozostawić 
otwarty kurek po tej stronie filtra, gdzie zbiera się osad. 
Należy również zwrócić uwagę na to, żeby napełniacze 
nie zasysały szkodliwego powietrza.  
 
Do wytworzenia pary używa się własnych kotłów 
parowych (w dużych zakładach), albo małych wytwornic 
pary.  
 
W miejsce pary można stosować gorącą wodę albo 
odpowiednie roztwory chemicznych środków do 
sterylizacji, w ten sposób, aby każda z części, które mają 
styczność z winem, odpowiednio długo poddane były działaniom tego środka. Nie 
można jednak uzyskać tej samej pewności, co przy parowaniu i istnieje ryzyko 
pozostałości w filtrze.  
 
Po sterylizacji należy filtr oraz ewentualnie części urządzenia używane przy 
napełnianiu dostatecznie nawodnić, aby pozbyć się posmaku warstw filtrujących i 
wypłukać ewentualne pozostałości po chemicznych środkach dezynfekcyjnych. 
 
4.5.2.1.3 Unikanie infekcji wtórnej 
 
Wino po opuszczeniu filtra odkażającego nie może wejść ponownie w kontakt z 
komórkami drożdży czy bakterii. Zapewnia się to poprzez: 
 
 sterylizację wszystkich części, które wchodzą w kontakt z filtratem 

(jednocześnie ze sterylizacją filtra), takich jak:  
przewody prowadzące między filtrami,  
napełniacz (wszystkie jego części, z którymi styka się wino) oraz  
zamykacz korkownicy włącznie z pojemnikiem na korki. 
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 utrzymanie jałowości w trakcie całego czasu napełniania 
 stosowanie sterylnych butelek (patrz: odkażanie butelek) 
 stosowanie sterylnych zamknięć (patrz: zamknięcia) 
 powietrze w miarę wolne od bakterii w pomieszczeniu do napełniania, 

izolacja urządzeń 
 
4.5.2.2 Butelkowanie na gorąco (pasteryzacja) 
 
Wadą tej metody jest jej możliwy wpływ na jakość (powstawanie HMF9), możliwość 
wytrącenia się białka, utraty SO2 oraz utraty świeżości w przypadki win białych. 
 
4.5.2.2.1 Krótkotrwałe podgrzewanie do wysokich temperatur  
 
Wino podgrzewa się w płytowym wymienniku ciepła na kilka minut do temperatury 
65°C i natychmiast po tym schładza do temperatury wyjściowej. Następnie w 
warunkach sterylnych przeprowadza się butelkowanie. Filtr odkażający zastępuje 
się podgrzewaczem płytowym. 
 
4.5.2.2.2 Pasteryzacja w butelkach 
 
Sklarowane wino butelkowane jest na zimno w niesterylnych warunkach, zamykane 
a następnie przez około 20 minut utrzymywane w temperaturze 50-55°C poprzez 
opryskiwanie gorącą wodą. 
 
4.5.2.2.3 Butelkowanie na ciepło 
 
Wino podgrzewamy przy pomocy podgrzewacza płytowego do temperatury 45-50°C 
(w zależności od zawartości alkoholu), w takim stanie butelkuje się je i zamyka. 
Następnie butelki należy jak najszybciej schłodzić do temperatury 38°C. Metoda ta 
okazała się skuteczna przy winach czerwonych. Dzięki niej nie ma potrzeby 
stosowania filtrów membranowych, które mają wpływ na walory wina. 
 
4.5.3 Konserwacja chemiczna 
 
Konserwacja chemiczna przy użyciu kwasu sorbinowego lub sorbinianu potasu do 
maksymalnej zawartości kwasu sorbinowego wynoszącej 200 mg/l (co odpowiada 
270 mg/l sorbinianu potasu) jest możliwa tylko przy winach stołowych i należy ją 
stosować jedynie w wyjątkowych przypadkach, ponieważ zastosowanie kwasu 
sorbinowego wiąże się z pewnymi problemami. 
 
Kwas sorbinowy jest skuteczny w walce z drożdżami i grzybami, ale prawie 
zupełnie nieskuteczny w wypadku bakterii. 
 
Małe stężenie kwasu sorbinowego powoduje powstawanie typowego obcego 
posmaku w winie, który jest nazywany nutą geranium. Z tej przyczyny stosowana 
ilość powinna być zbliżona do maksymalnej dopuszczalnej przepisami ilości i należy 
bezwzględnie unikać odstępstw. W piwnicy, która stosuje beczki drewniane, 
stosowanie kwasu sorbinowego jest w ogóle problematyczne.  
 
Należy stosować go w winie, które zostało poddane filtracji odkażającej, o niskiej 
zawartości zarodników, o stabilnym poziomie SO2, wynoszącym > 40 mg/l, 
najpóźniej jeden dzień przed butelkowaniem. 

                                                 
9 HMF – 5-hydroksymetylofurfural  
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Zastosowanie preparatu Velcorin® (dimetylodiwęglan10) jest rozważane. Velcorin 
jest trujący, podczas butelkowania stosuje się go przy pomocy pompy dozującej i 
rozpada się w winie w ciągu kilku godzin na kwas węglowy i metanol. Ten proces 
rozpadu powoduje obumieranie drożdży i bakterii i umożliwia produkcję sterylnego 
wina.  
 
Rozważane jest zastosowanie preparatu przy napełnianiu beczek barrique, aby 
uniemożliwić rozwój drożdży dzikich szczepu Brettanomyces. 

⇒ Korzystna jest możliwość butelkowania bez uprzedniej filtracji odkażającej 
(„unfiltered”) 

 
4.5.4 Urządzenia do butelkowania 
 
Urządzenia do butelkowania mają różną wydajność i różne wyposażenie techniczne. 
Aby wino butelkowane było absolutnie trwałe, konieczne jest zainwestowanie w 
urządzenia napełniające. Dlatego też coraz częściej korzysta się z usług firm 
zewnętrznych w tej fazie produkcji wina, bądź też, w zależności od posiadanego 
wyposażenia organizuje ten proces we współpracy z innymi producentami. 
 
 

 
 
Rysunek: W pełni automatyczna linia butelkująca z urządzeniami do napełniania próżniowego, 
korkowania oraz nakładania kapturków.  
 
 
4.6 Zamknięcia butelek 
 
W produkcji wina oprócz naturalnego korka, pewną popularność zyskały jeszcze 
tylko korek z tworzywa sztucznego, kapsel oraz nakrętka.  
 
4.6.1 Korek naturalny 
                                                 
10 Dimetylodiwęglan – DMDC, E-242  
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Korek naturalny, mimo że jest materiałem drogim i problematycznym, nadal ma 
najważniejszą pozycję wśród zamknięć, jednakże pozycja jego została znacznie 
osłabiona w przypadku prostych win jakościowych.  
 
Zalety Wady 
 Produkt naturalny o długiej 

tradycji i pewnym wizerunku 
 Bardzo elastyczny 
 Nie przepuszcza gazu i wody 
 Trwały 
 O neutralnym smaku  

 Możliwy negatywny wpływ na 
wino poprzez pleśnienie, 
pozostałości wybielaczy i inne 

 Może być nieszczelny 
 Bardzo drogi 

 
Na świecie jest ok. 2,3 miliona ha dębu korkowego, z czego 50% w Portugalii. 
Roczny uzysk kory dębowej z drzew, które osiągają wiek do 200 lat, to 220 000 ton, 
przy czym tylko 15% używane jest na korki do butelek. 
Kory uzyskanej z pierwszego okorowania po 25 latach nie można wykorzystać, a 
następne okorowania następują w odstępach 9-letnich. Kora przez 2 lata 
sezonowana jest na wolnym powietrzu, aby uwolnić taniny.   
 
4.6.1.1 Jakość i rozmiary 
 
Jakość korka może być bardzo różna i niestety nie podlega ona żadnym wiążącym 
normom. Sprawdzić można takie parametry, jak: długość, średnica, przyrost (słoje 
roczne), specyficzna waga, wygląd oraz zawartość wody. 
Nie można natomiast sprawdzić takich jak: czas sezonowania, miejsce 
sezonowania, obróbka, higiena i bezsmakowość. 
Podział korka na kategorie następuje u producenta i opiera się na różnych 
kryteriach, które prowadzą do powstania różnych oznaczeń. W chwili obecnej pewna 
grupa robocza (Quercus) opracowuje kryteria jakościowe. 
 
Ogólnie jakość korka zależy od: 

o Przyrostu (szerokości słojów rocznych) 
o Kategorii korka (powierzchnia, struktura) 
o Obróbki – higieny – sezonowania 
o Pochodzenia  

Cena oraz oznaczenie produktu nie muszą koniecznie świadczyć o jakości! 
Szczególną formą korka naturalnego jest korek prasowany, względnie korek 
łączony, który opatrzony jest na zewnątrz plasterkami korka naturalnego. Na rynku 
znajdują się również korki, które składają się z 4 części.  
 
Wymiary standardowe:   Średnica 23 – 24 – 25 – 26 mm 
     Długość 32 – 38 – 44 – 48 – 60 mm 
 
4.6.1.2 Obróbka korka 
 
Korki sprzedawane są w formie gotowej do użycia (sterylne lub niesterylne), w 
workach plastikowych po 1000 sztuk. Zbyt długo przechowywane lub otwarte 
opakowania korków sterylnych mogą być poddane ponownej sterylizacji przy użyciu 
gazowego SO2 lub 1/8 l 2% roztworu SO2 na 1000 sztuk, jeżeli uprzednio nie były 
myte chlorem (przy produktach wybielanych chlorem istnieje niebezpieczeństwo 
korkowego smaku wina!!). 
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Przechowywanie: w chłodnym miejscu (10-15°C), przy 60-80% względnej 
wilgotności powietrza, w warunkach bezzapachowych. Nie należy worków 
nylonowych wystawiać na działanie słońca – niebezpieczeństwo skraplania się wody. 
 
Użycie: optymalna temperatura 15/20°C, nie poniżej 10°C, optymalna zawartość 
wilgoci 5-6%, korki należy zużyć w czasie 3 miesięcy. 
 
Problemy związane z korkiem naturalnym: 
 
Posmak korkowy 
 
Tępy zapach stęchlizny, zepsucia, dominujący nad bukietem odmianowym, często 
trudne do dokładnego określenia obniżenie jakości. 
 
Przyczyny: 
  nie są do końca wyjaśnione; 
  Opieńki rosnące na korze dębu (prawdziwy smak korka) 

Intensywny, stęchły smak własny korka, jako skutek niewłaściwego 
przechowywania, 
Poza tym nie do końca wypłukane środki wybielające mogą powodować 
problemy. Resztki chloru połączeniu z działaniem pleśni mogą 
powodować posmak korka (kwas trójchlorooctowy TCA), resztki 
peroksydów mogą prowadzić do utleniania wpływającego na smak i 
barwę. 

 
Posmak korka występuje oczywiście tylko w winie butelkowanym i jest jednym z 
największych nierozwiązanych problemów, z którymi borykają się winiarze, którym 
zależy na jakości produktu. Oprócz typowego „korka”, często występują w winie 
lekkie błędne nuty spowodowane bardzo często przez korki uszkodzone. Często 
trudno powiązać je z korkiem i przyczyn ich szuka się w złej jakości wina. 
Obecnie istnieją 2 strategie, przy pomocy których próbuje się ograniczyć 
działalność mikroorganizmów z jednej strony (Delphin®), a z drugiej wstępnych 
fenolowych etapów TCA (Suberase®), aby zapobiec powstawaniu posmaku korka. 
Stosowanie sztucznego korka wydaje się być obecnie jedyną alternatywą, jednakże 
dostępne na rynku produkty nie nadają się do długiego leżakowania wina. 
 
 
Przeciwdziałanie: możliwe tylko w ograniczonym wymiarze (poprzez test smakowy).  
 
Stosowanie dobrze sortowanych, wysokojakościowych (drogich) korków, 
ewentualnie przy zastosowaniu obróbki środkami Delphin, czy Suberase zapewnia, 
zgodnie z doświadczeniami w pewnym stopniu bezpieczeństwo. 

⇒ Należy stosować korki niewybielane 
⇒ Poprzez odpowiednie określenie wagi, średnicy, długości korka oraz rodzaju 

szyjki butelki należy zadbać o odpowiednio silne ciśnienie boczne. 
 
Przechowywanie butelek przez wiele dni po napełnieniu w pozycji stojącej nie 
likwiduje problemu korka. Powstawanie posmaku korka przypisuje się również 
działaniu środków ochrony roślin, czy też mikroorganizmów. 
 
 
Korki nieszczelne  
 
Przyczyny  - niewłaściwie działająca korkownica 
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   - zbyt szeroka szyjka butelki lub zbyt wąski korek 
 
Konieczne jest pewne ciśnienie boczne, na które wpływają następujące czynniki: 

• Waga (zwartość) korka 
• Średnica korka oraz 
• Wewnętrzna średnica szyjki butelki, bądź też jej kształt 
• (długość korka jest dość mało istotna dla szczelności) 
• Należy się kierować następującym równaniem: szerokość szyjki butelki + 

6 mm = średnica korka 
• Korek obrobiony w zbyt suchych (zbyt chłodnych) warunkach 

 
Zapobieganie 

- Należy zadbać o odpowiednie ciśnienie boczne 
- 2-3 dni po butelkowaniu należy butelki składować pionowo 
- Należy zadbać o dostateczną odległość między korkiem a powierzchnią 

płynu (7-10 mm) 
 
 
4.6.2 Korki z tworzywa sztucznego 
 
Postępowanie z korkiem sztucznym jest podobne jak w przypadku korka 
naturalnego. Korki sztuczne spełniają prawie te same wymagania jakościowe, co 
korki naturalne. Produkowane są na trzy różne sposoby: 
 1. Odlew ciśnieniowy (Plopp, integra, …11) 
 2. Wytłaczanie (neocorc12) 
 3. Współwytłaczanie (nc-nomacorc, vinotop, safekork, …13) 
Szczególnie istotne przy zastosowaniu korka sztucznego są wysokie wymagania co 
do korkownicy (korzystne jest stosowanie korkownic próżniowych, lub takich z 
zastosowaniem CO2), dokładne zachowanie poziomu napełnienia butelki oraz 
niemożność długiego przechowywania wina. Wszystkie dostępne produkty 
stosowane do wina białego produkowanego klasycznie (bez beczki) wykazują po 2 
latach silny ubytek zawartości wolnego SO2. Przy dojrzewaniu w barrique, czy w 
przypadku win czerwonych wyniki dotyczące trwałości są różne (ewentualna 
możliwość dłuższego przechowywania). 
 
Główną zaletą jest nie występowanie posmaku korkowego!! 
 
4.6.3 Korkownice – ważne jest zamknięcie korkujące 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek: Przykład korkownicy z 
zastosowaniem CO2 
 

                                                 
11 Nazwy własne producenta  
12 Nazwa własna producenta  
13 Nazwy własne producenta  
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Rysunek: Korkownica 4-szczękowa 
 
W przypadku korkownic największą popularnością cieszy się technika 4-
szczękowa. Zapewnia ona względnie równomierne ściśnięcie korka do wymiarów 
poniżej średnicy szyjki butelki. Ściśnięcie do poziomu poniżej 15,5 mm może 
spowodować zmiany w strukturze korka i dlatego należy tego unikać. Stała kontrola 
nienagannego przebiegu procesu należy do ważnych zadań osoby nadzorującej 
butelkowanie. 
Korkownice działające próżniowo wytwarzają podciśnienie w butelce na krótko 
przed wprowadzeniem korka. W ten sposób unika się powstania nadciśnienia w 
butelce – można ją szybko położyć. Napełnienie CO2 zapewnia ochronę przed 
utlenianiem oraz szybsze zmniejszenie ciśnienia w butelce. 
 
Przy butelkowaniu sterylnym należy gruntownie wysterylizować wszystkie części 
urządzenia, z którymi ma styczność korek. Wykonuje się to poprzez opryskiwanie 
lub opłukiwania sprayem dezynfekującym, lub przynajmniej 75% alkoholem 
etylowym z dodatkiem ok. 10% gliceryny (Füllersteril®). 
 
Zamknięcie korkujące należy dezynfekować co godzinę, chyba, że jest ogrzewane. 
 
4.6.4 Kapsle 
 
Zalety: 

 bardzo niska cena 
 absolutna szczelność, jeżeli butelka i kapslownica nie są uszkodzone 
 nie ma posmaku korkowego 
 można przechowywać butelki w pozycji stojącej i leżącej 
 zamknięcie stosowane przy fermentacji w butelkach w przypadku win 

musujących 
 
Wada: 

 brak tradycji (wizerunek taniego zamknięcia), dlatego też do stosowania 
tylko do win stołowych 

 
4.6.5 Nakrętka  
 
Obecnie rozpowszechnione w użyciu w Austrii, może w przyszłości zyskać na 
znaczeniu przy tańszych winach jakościowych, ale także w przypadku produktów 
wysokiej klasy. Nadaje się przede wszystkim do butelek jednorazowego użytku, w 
przeciwnym wypadku przed umyciem należy usunąć obrączki i nakrętki. Każdy z 
systemów zamykania butelek wymaga zastosowania innej główki butelki. 
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4.6.5.1 Nakrętki typu MCA, LCW, Pilferproof 
Stosowane do win lekko musujących (tzw. perlistych) oraz do win tanich.  
 
4.6.5.2 Nakrętki typu LCW, STELVIN® www.pechiney-capsules.com 
Obecnie są w modzie w winach wysokojakościowych. 
 
4.6.5.3 Nakrętki typu BVS 28® firmy Baldinger 
Szwajcarski system nakrętek do butelek do win. Składa się, jak Stelvin czy LCW z 
nakrętki właściwej i podkładki, tzw. „obrączki”, która albo przy otwieraniu odkręca 
się razem z nakrętką, albo pozostaje na szyjce butelki sprawiając wrażenie 
klasycznego kapturka. 
 
4.6.5.4 Korek szklany Alcoa (jeszcze w fazie testowej) 
 
4.7 Przechowywanie butelek 
 
Wino, po zabutelkowaniu powinno leżakować, aby odzyskać równowagę po silnych 
obciążeniach związanych z filtracją oraz pompowaniem (tzw. szok po butelkowaniu). 
Wielkie wina często w pełni dojrzewają do spożycia dopiero po roku bądź kilku 
latach leżakowania w butelkach, dlatego tez należy zadbać o odpowiednie warunki 
do leżakowania. 
W zależności od struktury zakładu produkcyjnego można przechowywać butelki, po 
napełnieniu, gotowe do wysyłki, lub nieprzygotowane. 
 
Należy spełnić następujące warunki: 
 

⇒ przechowywać w suchym miejscu (regulacja wilgotności) 
⇒ przechowywać w wyrównanej temperaturze: wino białe 10-12°C, wino 

czerwone: 10-15°C 
⇒ nie dopuszczać światła 
⇒ nie dopuszczać do zakurzenia 

 
Uwagi: 

• magazyn butelek powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie 
pomieszczenia do butelkowania 

• przechowywanie oklejonych butelek powinno odbywać się w 
bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia, w którym się sprzedaje, 
bądź przeładowuje wino na potrzeby spedycji 

• przechowywanie w pozycji stojącej może trwać dłużej, w przypadku 
korków sztucznych, kapsli i nakrętek  

• butelki z korkiem naturalnym powinny być leżakowane przez dłuższy 
czas w pozycji leżącej 

• zbyt niskie temperatury (poniżej 7°C) prowadzą do wytrącenia się 
kamienia winnego 

• zbyt wysokie temperatury leżakowania mogą prowadzić do 
zapleśnienia butelek, zbyt szybkiego starzenia wina i zwiększonego 
ciśnienia w butelce. 

 
 
Zalety bezpośredniego oklejania butelek: 

 oszczędność czasu pracy 
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 nie potrzebne są żadne dodatkowe urządzenia do 
przechowywania butelek 

 nie ma niebezpieczeństwa pomylenia transzy wina  
 uproszczone procedury księgowe w magazynie 

Wady bezpośredniego oklejania butelek: 
 nieszczelne korki mogą narazić na szwank cały stos butelek 
 nie istnieje w tym przypadku już „wyjście awaryjne na 

przypadek złej pogody” 
 etykiety muszą być gotowe już podczas butelkowania 
 konieczne jest lepsze planowanie pracy 

 
Możliwości składowania wina butelkowanego: skrzynie kratowe, palety 
skrzynkowe. 
 
 
4.8 Elementy składowe butelki 
 
Jednym z elementów, które maja wpływ na kupowanie wina jest wygląd butelki. 
Powinna ona wyglądać w ten sposób, aby jej kształt, etykieta/etykiety i zamknięcie 
stanowiło jedną całość. Elementy te powinny wskazywać na charakter i jakość wina 
oraz na jego producenta. Butelka to stały element reklamowy zakładu i jest ważnym 
elementem strategii marketingowej. 
Opatrywanie butelki we wszystkie elementy składowe można zorganizować wspólnie 
z innymi producentami, w zależności od filozofii zakładu; jako, że różne urządzenia 
znacznie zwiększają koszty produkcji. 
 
4.8.1 Przygotowanie butelek 
 
Przed oklejeniem należy skontrolować butelki pod względem ewentualnych osadów 
oraz zmian w winie. 
W małych zakładach butelki wyciera się i suszy ręcznie (wycieraki gumowe). W 
dużych zakładach stosuje się urządzenia do czyszczenia powierzchni butelek, 
wyposażone w suszarki z gorącym powietrzem.  
 

 
 
Rysunek: Urządzenie do czyszczenia powierzchni butelek, wyposażone w suszarkę (Firma Kögl) 
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4.8.2 Kapturki do butelek 
 
Aby polepszyć wygląd butelki, zakryć korek, bądź chronić go nakłada się na szyjkę 
kapturki, jednak można by zrezygnować z nich ze względów ekologicznych. 
Materiał:  Aluminium w połączeniu z tworzywem sztucznym (Polycab) 
   Cyna 
   Folia termokurczliwa PCV 
Najrozsądniejszym wyjściem byłoby połączenie kapturka z banderolą. Założenie 
kapturka przebiega poprzez ręczne nałożenie lub w pełni automatycznie poprzez 
bezpośrednie uformowanie na główce bądź poprzez obkurczanie pod wpływem 
wysokiej temperatury. 
 
4.8.3 Etykiety 
 
Etykieta ma nie tylko dostarczać określonych przepisami oraz pożądanych 
informacji o produkcie, ale także spełniać zadania marketingowe. 
Możliwości: etykiety na klej (rzadko w użyciu) 
  etykiety samoprzylepne 
  sleeves („rękawy” z termokurczliwych folii z tworzyw sztucznych) 
 
W praktyce głównie stosuje się etykiety samoprzylepne. Dostarczane są one w 
rolkach i można je także nadrukować we własnym zakładzie. Na etykietach można 
zawrzeć kody kreskowe, jak i europejskie numery towarowe systemu EAN, które 
ułatwiają stosowanie nowoczesnych systemów magazynowania i sprzedaży. 
(www.ean.co.at) 
Etykietami opatruje się suche butelki, najlepiej przy użyciu urządzeń, które nadają 
się także do mocowania kapturków czy banderoli. W pojedynczych przypadkach 
mogą wystąpić trudności z doczyszczeniem używanych butelek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek: W pełni automatyczne 
urządzenie do mocowania etykiet 
samoprzylepnych, wyposażone w 
przyrząd do nakładania i formowania 
kapturków 
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4.8.4 Opakowanie 
 
Butelki z winem przechowuje się i wysyła w kartonach po 6 lub 12 butelek. Ze 
względów marketingowych poleca się stosowanie kartonów na 6 butelek. Wpływ na 
cenę kartonu ma jego jakość, nadruki, przeznaczenie (np. na prezent), a także 
wielkość butelki. 
Pakowanie butelek do kartonów jest wykonywane ręcznie lub częściowo 
automatycznie, przy wykonywaniu nadruku na kartonie. 
Wysokojakościowe wina na całym świecie przesyłane są w tradycyjnych skrzynkach 
drewnianych. Wina o niższej jakości wprowadza się na rynek w zwrotnych 
skrzynkach z tworzyw sztucznych.  
 
Wszystkie materiały opakowaniowe należy jakoś zutylizować. Podmiot 
wprowadzający je do obrotu ma 3 możliwości: 

⇒ odprowadzenie odpowiedniej opłaty licencyjnej ARA14 przy kupnie produktu 
⇒ zawarcie z ARA umowy licencyjnej i uiszczenie opłat za utylizację 
⇒ samodzielna utylizacja materiałów opakowaniowych, bądź też dokumentacja 

ze zlecenia podmiotowi trzeciemu takiej utylizacji 
 
Do materiałów opakowaniowych, jakie znajdują się u producentów należą nie tylko 
butelki i właściwe opakowania z kartonu, drewna, czy tworzyw sztucznych, ale 
także korki sztuczne, inne zamknięcia do butelek, etykiety i kapturki, folia pakowa i 
inne. 
Radzimy, aby przy uiszczeniu opłaty utylizacyjnej u poddostawcy, zaznaczać tę 
pozycję na fakturze, podając numer licencyjny ARA. 
 
Informacje na stronie: www.ara.at 
 

 
 
Rysunek: Półautomatyczne urządzenie do pakowania. 
 
 
 

                                                 
14 ARA – w Austrii, ogólnokrajowa instytucja zajmująca się utylizacją odpadów i dziedzinami pokrewnymi 


