
Намаляване на редуктивните тонове 
без употреба на мед! 

Все по-често ръководителите на избите избягват да използват меден сулфат.  
Безпокойството идва от факта, че клиентите желаят вината да бъдат 
максимално натурални (по-малко химия във виното !). 
Втората причина е, че понякога във вина третирани с мед или нейни соли се 
наблюдава присъствие на метален вкус.  
Аерацията е често практикувана техника ; тя  в повечето случаи е ефикасна 
срещу редуктивния вкус но  недостатъка е  липсата на контрол на внасяния във 
виното въздух. Като резултат редукцията се изчиства, но в следващите месеци 
съществува риск виното да получи горчивина, стипчивост и окислени тонове 
срещу които нищо не може да се направи! Що се отнася да плодовете нюанси, 
те често изчезват окончателно. 
 
 
 

    Съединения Описание на 
дефекта в аромата  

Праг на усещане 

Сероводород 
 

Метантиол 
 

Метинол 

Развалени яйца 
 

застояло 
 

зеле, гнило 

Приблизително1µg/l 
 

По-малко от 1µg/l 
 

Повече от 1 mg/l 

 
                                           

Всички тези съединения съдържат група: R-SH 
 
По-голямата част от тези съединения се обръзуват по време на ферментацията 
и се получават в резултат на много интензивно бистрене, не използване на 
селекционирани дрожди (дивите дрожди продуцират твърде често от тези 
съединения), и т.н… 
 
От друга страна, от много години е известно, че някои дрожди притежават 
свойството да фиксират лошо миришещи серни производни отговорни за 
редуктивността. 
 
И така ние търсихме дрожда, коята има тези свойства и я подготвихме за да 
получим инактивирани дрожди готови за употреба. 

Примери за съединенията отговорни за различните типове редукции : 



 

Инактивираните дрожди (съдържащи дрождени обвивки и мембрани) съдържат серни 
производни. 
Това са химически групи  интегрирани в протеините на дрождите които могат да бъдат 
елиминирани елиминирайки последните. 
Дрожди богати на серни групи могат до реагират с летливите производни във виното, отговорни 
за редуктивността(R-SH). 
Ароматите причиняващи редуктивния тон се свързват с NETAROM, и по този начин могат да 
бъдат елиминирани в процеса на откаляване. 
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Употреба при Пино Ноар, Контролата е аерирана, Пробата е третирана с 30g/hL  NETAROM и е 
зъдържана в продължение на пет дни като е правен батонаж един път на ден. Опитите са 
направени в съдове от  8Hl 
 

 Dosage des composés volatils soufrés : 
 

 Свидетел Essai 

H2S (µg/l) 
MeSH (µg/l) 

45 
10 

3,5 
0 

 
 

 Analyse organoleptique (6 panélistes) : 
 

 Témoin Essai 

Nez réduit à réduit très tenace 
pas de réduit du tout à légèrement 

fermé ; fruité à fruité intense, fruit rouge 

Bouche 
réduit à réduit marqué en bouche, 
tanins durs, desséchant, équilibré, 

fruité, bonne acidité 

gras à beaucoup plus gras, poli, fruité, 
souple, longueur, tanin plus rond 

 
 
NETAROM е един от първите биологични препарати готови за употреба за отстаняване на 
редуктивен тон при бяла или при червена винификация.  
 
Внасянето на инактивирани дрожди придава на виното повече обем и плътност. 
 
С факта, че не се употребяват продукти съдържащи Cu отпада риска от предаване на 
метални производни на виното. 
 
Накрая, липсата на аерация позволява да отпадне и риска от неконтролирано окисление 
и да се запазят плодовите аромати на виното. 
 
 
 
 
 

Principe d’élimination de composés de réduction par les levures 

NETAROM може да бъде прибавен във всеки един момент от процеса на винификация. Често 
той се прибавя в момента на откриване на редуктивния тон : в края на ферментацията, в 
момента на купажиране или преди бутилиране. 
Във всички случаи, NETAROM се смесва с вода и когато сместта е добре хомогенизирана, се 
прибавя във виното в дози от 20 до 30 g/Hl с лек батонаж и избягвайки всяка форма на аерация. 
Прави се батонаж един път на ден в продължение на 3 до 5 дни дегустирайки всеки ден, точно 
преди батонажа (понякога два дни са достатъчни). 
 

 


