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PREDHOVOR 

Inovácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva prinášajú nielen zvýšenú úroveň 
technickej základne, ale aj zvýšenú úroveň z hľadiska kvality. Významným znakom 
v súčasnosti v skúmanej oblasti je nasadzovanie modernej techniky v oblasti zberu hrozna, 
jeho odstopkovania, lisovania a jeho ďalšieho spracovania. Predpokladom zvyšovania 
úrovne konkurenčne schopného a rozvíjajúceho sa vinárstva a vinohradníctva  je aj rozvoj 
výrobných technológií. Výsledkom týchto trendov je neustále zdokonaľovanie technických 
parametrov strojov, uplatňovanie elektronických aplikácií v konštrukcii, ako aj prienik 
sofistikovaných informačných technológií. V poslednom období sa zvyšuje úroveň 
vybavenia mechatronickými zariadeniami, ktoré umožňujú následné nasadenie 
informatizácie a nových druhov materiálov. Celý tento systém inovácii však musí úzko 
súvisieť s ekonomickými položkami nasadenia techniky a v ďalšom by mal byť 
sprevádzaný a podporovaný výskumom. Výsledky týchto aktivít potvrdia alebo vyvrátia 
vhodnosť, či nevhodnosť určitých technických riešení v konkrétnych výrobných 
a prírodných podmienkach.  

Prínosom zborníka vedeckých prác pod názvom "Inovácia vzdelávacieho procesu
a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo ku 
grantovej úlohe KEGA č.012SPU-4/2020" by mali byť vedecké výsledky a edukačné 
poznatky pretransformované do výučbového procesu. Implementácia získaných poznatkov 
do edukačného procesu prinesie študentom najnovšie informácie nielen zo Slovenska, ale 
aj zo sveta. Výskumný tím sa zaoberá danou problematikou viac ako 10 rokov a výsledky 
poukazujú na kladné prínosy nasadenia nielen modernej techniky, ale aj technológie
v skúmanej oblasti vinárstva a vinohradníctva.  

Poďakovanie 
Zborník vznikol v rámci prípravy a riešenia projektu KEGA č. 012SPU-4/2020 „Inovácia 

vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo
a vinohradníctvo“ riešeného na Katedre strojov a výrobných biosystémov SPU v Nitre
v r. 2020-2022. 

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. 
vedúci projektu Kega č.012SPU-4/2020 
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ZHODNOTENIE STROJOVÉHO ZBERU HROZNA VO  VYBRANOM PODNIKU 
EVALATION OF THE MECHANICAL GRAPE HARVEST IN THE SELECTED 

COMPANY 
 MICHAL ANGELOVIČ, DÁVID POKORACKÍ, JÁN JOBBÁGY, MAREK ANGELOVIČ, 

KOLOMAN KRIŠTOF 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a 

bioenergetiky 
 
 

Abstract: The aim of work was to evaluate the line of machines for harvesting grapes in the company 
Vinohradnícke a vinárske družstvo Dvory nad Žitavou.  Our main goal was to evaluate 
the technical equipment of the company and the losses in the mechanized harvesting of 
grapes using a self-propelled grapes collector, which the company has. The practical part 
focused on the evaluation of losses in the mechanized harvesting of grapes using the 
Gregoire G8.260 harvester. Losses caused by falling on the ground and non-harvesting 
grapes were measured. The measurement was performed on selected varieties of Pinot 
Noir , Veltliner Grün and Cabernet Sauvignon. From our measurement, we were able to 
conclude that the company saves on human labor thanks to the use of a modern self-
propelled grape harvester and the machine leaves losses that the company can afford.   

Key words: self - propelled harvester, grapes, machine harvesting, quality of work. 
 
ÚVOD 
 Vinárstvo a vinohradníctvo má na Slovensku veľmi dlhoročnú tradíciu s tým, že jednotlivé 
spôsoby pestovania viniča a samotné spracovanie a uskladnenie hrozna sú stále vo vývine. Je 
všeobecne známe, že najnáročnejšou operáciou pri pestovaní viniča a všetkých procesoch okolo je 
jeho samotný zber. Každým rokom sa oblasť vinárstva stretáva s problémom, ktorý je dobre známy 
aj v samotnom poľnohospodárstve a to je nedostatok pracovných síl. (UHER et al., 2008).   

Zber hrozna je jedným z významných činností v technológií pestovania viniča 
hroznorodého. Je jednou z najdôležitejších operácií celého pestovateľského postupu. Nesprávny 
postup môže znehodnotiť celoročné úsilie pestovateľa, nehovoriac o finančnej stránke veci. Zber 
hrozna ako taký výrazne vplýva na kvalitu hrozna a následne aj výsledného produktu, čiže vína. Tým 
pádom je dôležité dodržiavať agrotechnické termíny a zberať hrozno v čo najlepšom období na zber 
jednotlivých odrôd aby kvalita hrozna bola čo najvyššia. Toto sa dá čo najlepšie dosiahnuť 
s modernými mechanizačnými prostriedkami ako ťahané no najlepšie samohybné zberače hrozna,  
ktoré výrazne zvyšujú efektivitu zberu. Najnovšie samohybné stroje, ako aj stroj značky Gregoire, 
ktorým disponuje náš podnik sú všestranne využiteľné stroje nie len počas zberu hrozna ale počas 
celej sezóny, keďže disponujú viacerými druhmi príslušenstva, ako napríklad postrekovacím 
zariadením a tým pádom stroj má využitie počas celej sezóny na ochranu samotného porastu 
(JOBBÁGY – FINDURA, 2013). Tak isto uvádza aj PAVLOUŠEK (2011), že zber hrozna je 
poslednou pracovnou operáciou vo vinohrade v aktuálnom vegetačnom období. Kvalita a rýchlosť 
zberu má veľký vplyv na kvalitu hrozna a vína. To značí, že vedľa kvality hrozna, ktorá je vyjadrená 
kvalitatívnymi parametrami musíme spoľahlivo sledovať aj samotný zdravotný stav nášho hrozna. 
 
MATERIÁL A METÓDY  
    Pre splnenie cieľa práce sme spracovali nasledovnú metodiku. 

1. Charakteristika vybraného podniku 
2. Charakteristika vybraných meraných odrôd  - Rulandské biele, Veltlínske zelené, Cabernet 

Sauvignon. 
3. Charakteristika vybraného zberača hrozna podniku - popis vybraného zberača hrozna značky 

Gregoire G8.260, technické parametre Gregoire G8.260. 
4. Výsledky merania pozberových strát. Pre posúdenie kvality kvality zberu sme sledovali  po 

zbere tieto faktory: 
a. straty prepadom na zem v kg/ha a v %, 
b. straty nezobratím v kg/ha a v %, 
c. straty spolu v kg/ha a v %. 
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5. Štatistické metódy hodnotenia 
Na  zhodnotenie výsledkov meraní sme použili počítač notebook Asus s programovým 

vybavením od firmy Microsoft Windows XP a Ofice 2010. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Charakteristika podniku 
 Obec Dvory nad Žitavou leží v severovýchodnom cípe Podunajskej nížiny na ľavom brehu 
rieky Žitava asi 8 km východne od Nových Zámkov. Podnik patrí do Južnoslovenskej vinohradníckej 
oblasti – Strekovský vinohradnícky rajón. Pestovanie hrozna je pod kontrolou integrovanej 
produkcie, ktorá je zárukou kvality a ekologického pestovania hrozna, čo sa hlavne prejaví v kvalite 
vyrábaného vína a vplyvu ich vinohradníctva na životné prostredie. Z bielych odrôd podnik pestuje 
Devín, Chardonnay, Irsai Oliver, Műller Thurgau, Rulandské biele, Rulandské šedé, Rizling vlašský, 
Rizling rýnsky, Sauvignon, Tramín červený a Veltlínske zelené. Z modrých odrôd podnik pestuje 
hlavne Alibernet, Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá, Rulandské modré, Svätovavrinecké, 
André a Zweigeltrebe.       

 

 
Obrázok1 Hlavná budova podniku (Zdroj: autor) 

 
Charakteristika vybraných meraných odrôd, úrodnosť 
Rulandské biele 

Rulandské biele alebo inak zvané Burgundské biele má svoj pôvod vo francúzskom 
vinohradníctve. Rulandské biele je však náročné na rajonizáciu a patrí iba do najkvalitnejších 
vinohradníckych polôh. Vína z tejto odrody majú neutrálnu chuť, zvyčajne s dostatočným obsahom 
kyselín. Zrelé vína s pribúdajúcimi rokmi nadobúdajú vyššie parametre kvality (POSPÍŠILOVÁ, 
2005). 

 
Veltlínske zelené 

Veltlínske zelené je najrozšírenejšou bielou muštovou odrodou na Slovensku. Vína z tejto odrody 
ponúkajú všetky úrovne kvality od ľahkého Veltlínu s príjemnou kyselinkou až po vína, ktoré dokážu 
vyzrievať aj niekoľko desaťročí. Najlepšie sú stredné polohy slnečných, teplých južných svahov. Je 
vhodnou odrodou k výrobe vín s terroir. Vína Veltlínske zelené sú mimoriadne svieže, korenisté 
s jasným odkazom na svoj pôvod a postupne sa zvyšuje ich kvalita.  
 
Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon je najrozšírenejšou odrodou na svete. Presviedča svojím nezameniteľným 
charakterom a svojou sýto červenou farbou. Dnes sa pestuje takmer vo všetkých vinárskych 
regiónoch. Cabernet Sauvignon sa pestuje takmer vo všetkých regiónoch sveta, a napriek rôznym 
klimatickým podmienkam a pôdam si vždy zachováva svoj nenapodobiteľný charakter. Existujú 
však rozdiely medzi vínami, ktoré sa pestujú vo veľmi teplých vinárskych oblastiach bohatých na 
slnko a v regiónoch s chladnejšími regiónmi, ako sú napríklad vína pochádzajúce zo Slovenska. 
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Obrázok 2 Strapec Rulandského bieleho(Zdroj: autor) 

 

 
Obrázok 3 Strapec Veltlínskeho zeleného(Zdroj: autor) 

 

 
Obrázok 4  Strapec Cabernetu Sauvignon (Zdroj: autor) 
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Tabuľka 1 Pestované odrody a úrodnosť jednotlivých odrôd. 
Odroda Výmera [ha] Úroda [t.ha-1] Množstvo [t] 

Rulandské biele 3,2 14,29 45,728 
Veltlínske zelené 11,85 12,55 148,717 

Cabernet Sauvignon 13,7 8,75 119,875 
 
Charakteristika vybraného zberača hrozna podniku 

Pri zbere hrozna podnik VVD Dvory využíva samohybný zberač hrozna značky Gregoire, 
ktorá sídli vo Francúzsku. Zberač má okrem zberacieho ústrojenstva aj príslušenstvo na postrek 
porastu, ktoré podnik samozrejme sezónne používa na chemickú ochranu listov a samotných 
strapcov hrozna. Stroj využíva princíp zberu pomocou systémy ARC, ktorý zaisťuje kvalitu zberu 
pri ľubovoľných podmienkach, vďaka exkluzívnemu výberu pri úpravách a prispôsobeniach sa 
každému typu vinice. Stroj taktiež využíva najnovší model pneumatických váh TEP, ktoré sú 
špeciálne patentované pre značku Gregoire. Majú dokonale prispôsobené vratné sily a úpravy tlaku 
vzduchu v membránach umiestnených pod váhami pri zbere, čo prispieva k šetreniu viniča 
a k obmedzeniu strát. 
 
Tabuľka 2 Technické parametre Gregoire G8.260 (Zdroj: gregoire.fr). 

Parameter Hodnota 

Pracovná výška 1,7 m  

Výkon 124 kW(166 HP) 

Kapacita zásobníka 2 x 2000 l 

Dĺžka / Šírka / Výška 5531 / 2943 / 3700 mm 

Rok výroby  2014 

Výška zásobníkov pri vysýpaní hrozna 2800 – 3000 mm 

Počet striasacích prútov 2 x 22 

 

 
Obrázok 5 Striasacie ústrojenstvo stroja (Zdroj: gregoire.fr). 

 
Výsledky merania pozberových strát  

Pri experimentálnych meraniach  bolo hlavnou úlohou vyhodnotiť straty hrozna pri 
mechanizovanom zbere  na nami zvolených úrodách, pričom sa jednalo o úrody Rulandské biele, 
Veltlínske zelené a modrá odroda Cabernet Sauvignon. V tejto kapitole uvádzame dosiahnuté 
a odmerané výsledky, ktoré sme nadobudli pri spolupráci s podnikom. Výsledky našich meraní sú 
vyhodnotené v tabuľkovej forme pre každú jednu odrodu samostatne a tak isto aj graficky. 
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Pri prvej bielej odrode Rulandské biele bolo meranie vykonané dňa 3. 10. 2020. Vypočítaná 
úroda pri tejto odrode bola 14,29 t.ha-1. Spon bol rozmerovo 2,4 x 1 m. Tým pádom z toho 
vychádzame, že bolo 4 200 koreňov na ha. Samostatná meraná dĺžka bola 10 m. Z našich meraní sa 
zistilo, že celkové straty boli 126,84 kg na hektár vinohradu čo značí, že to bolo 0,888 % dosiahnutej 
úrodnosti. 

 
Tabuľka 3 Hodnoty strát pri odrode Rulandské biele. 

Rulandské biele 
 Meranie [kg] Priemer 

strát [kg] 
Straty na 
ha [kg] 

Straty 
celkovo [%] 

Straty  1 2 3    
Prepadom na zem 0,234 0,211 0,261 0,235 98,71 0,691 

Nezozbieraním 0,065 0,043 0,091 0,066 27,72 0,194 
Spolu 0,299 0,254 0,352 0,302 126,84 0,888 

 

 
Graf 1 Hodnoty strát pri odrode Rulandské biele vyjadrené graficky. 

 
Ako ďalšia odroda bolo merané Veltlínske zelené a meranie bolo vykonané 4. 10. 2020. 

Vypočítaná úroda pri tejto odrode bola 12,55 t.ha-1. Spon bol rozmerovo klasicky 2,4 x 1 m. Počet 
koreňov 4 200 ks ha. Samostatná meraná dĺžka bola 10 m. Z našich meraní sa zistilo, že celkové 
straty pri Veltlínskom zelenom boli 139,86 kg  na hektár vinohradu čo znamená, že to činilo 1,114 
% dosiahnutej úrodnosti. 

 
Tabuľka 4 Hodnoty strát pri odrode Veltlínske zelené. 

Veltlínske zelené 
 Meranie [kg] Priemer 

strát [kg] 
Straty na 
ha [kg] 

Straty 
celkovo [%] 

Straty  1 2 3    
Prepadom na zem 0,196 0,244 0,297 0,246 103,32 0,823 

Nezozbieraním 0,081 0,103 0,078 0,087 36,54 0,291 
Spolu 0,277 0,347 0,375 0,333 139,86 1,114 

 
 Ako posledná odroda bola meraná modrá odroda Cabernet Sauvignon a jej meranie bolo 
vykonané 8. 10. 2020. Vypočítaná úroda pri tejto odrode činila 8,75 t.ha-1. Spon bol tak isto 2,4 x 1 
m. Počet krovov bol 4 200 na ha. Meraná dĺžka 10 m. Z meraní sa zistilo, že celkové straty pri odrode 
Cabernet Sauvignon boli 119,28 kg na hektár vinohradu čo značí, že to bolo 1,363 % dosiahnutej 
úrodnosti. 

0
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DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176

https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

 

11 
 

 
Graf 2 Hodnoty strát pri odrode Veltlínske zelené vyjadrené graficky. 

 
 

Tabuľka 5 Hodnoty strát pri odrode Cabernet Sauvignon. 
Cabernet Sauvignon 

 Meranie [kg] Priemer 
strát [kg] 

Straty na 
ha [kg] 

Straty celkovo 
[%] 

Straty 1 2 3    
Prepadom na zem 0,164 0,227 0,187 0,192 80,64 0,922 

Nezozbieraním 0,114 0,067 0,094 0,092 38,64 0,442 
Spolu 0,278 0,294 0,281 0,284 119,28 1,363 

 

 
Graf 3 Hodnoty strát pri odrode Cabernet Sauvignon vyjadrené graficky. 

 
V tabuľke č.6 sú zhodnotené všetky straty na hektár pri troch meraných odrodách a tak isto 

aj percentuálne vyjadrené celkové straty. 
V grafe č.4 môžeme vidieť percentuálny podiel strát jednotlivých meraných odrôd: 

Rulandské biele, Veltlínske zelené a Cabernet Sauvignon. Sú tam samostatne vyobrazené porovnania 
jednotlivých odrôd a ich percentuálneho podielu strát. 
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Tabuľka 6  Hodnoty percentuálneho podielu strát pri jednotlivých odrodách. 

Straty Rulandské biele Veltlínske zelené Cabernet Sauvignon 
prepadom na zem 0,691 % 0,823 % 0,922 % 

nezozbieraním 0,194 % 0,291 % 0,442 % 
Straty celkovo 0,888 % 1,114 % 1,363 % 

 

 
Graf 4 Percentuálny podiel strát jednotlivých odrôd vyjadrený graficky 

 
ZÁVER 

Zber hrozna je jedným z významných činností v technológií pestovania viniča 
hroznorodého. Je jednou z najdôležitejších operácií celého pestovateľského postupu. Nesprávny 
postup môže znehodnotiť celoročné úsilie pestovateľa, nehovoriac o finančnej stránke veci. Zber 
hrozna ako taký výrazne vplýva na kvalitu hrozna a následne aj výsledného produktu, čiže vína. 

Celkové straty, ktoré sme pri vybraných odrodách odmerali sa pohybovali v hodnotách od 
0,888 – 1,363 % podľa odrody. Na straty mal veľký vplyv fakt, že podnik disponuje pomerne 
moderným zberačom Gregoire G8.260, ktorý je konštruovaný tak, aby straty pri zbere hrozna boli 
minimalizované čo najviac. To sa však častokrát zvykne odrážať na kvalite zberu, keďže pri 
mechanizovanom zbere sa hrozno viac poškodzuje ako pri ručnom zbere. Straty, ktoré sa spôsobili 
prepadom na zem sa pohybovali v rozmedzí od 0,691 – 0,922 % podľa druhu odrody. Pri stratách, 
ktoré boli spôsobené nepozbieraním sa hodnoty pohybovali v rozmedzí od 0,194 – 0,442 %. Tieto 
hodnoty sú výsledkom dobrého nastavenia stroja a dlhoročnej praxe obsluhy. Tak isto má veľký 
vplyv nato aj modernizácia techniky, ktorá ide každým rokom dopredu a striasacie či záchytné 
ústrojenstvá sa stále vyvíjajú čoraz viac. Najväčší podiel celkových strát bol pri odrode Cabernet 
Sauvignon kde to percentuálne činilo 1,363%. To bolo 119,28 kg hrozna na 1 ha a vzhľadom, že 
Cabernet Sauvignon bol vysadený na najväčšej výmere, ktorá činila 13,7 ha a jeho úrodnosť bola 
8,75 t.ha-1 tak najväčšie straty boli vypočítané práve pri tejto odrode. 

Táto práce sa môže využiť na vyhodnotenie mechanizovaného zberu hrozna v dobrých 
podmienkach na Slovensku ,kde mechanizovaný zber ešte nie je veľmi rozšírený. Tak isto môže 
poslúžiť aj nato, aby zmenila názor vinohradníkov a vinárov na mechanizovaný zber hrozna, keďže 
niektorí na Slovensku ešte stále málo veria v tento spôsob zberu hrozna.  

Práca môže ďalej slúžiť ako podklad pri  hodnotení vstupov pre výrobu potravín. Sledované 
výsledky z poľných meraní môžu byť podkladom pri zostavovaní techniky vo veľkých zberových 
linkách. 

Práve to je dôvod, prečo by mali naše podniky zvážiť investovanie do mechanického zberača 
a výrazne zlepšiť efektivitu práce a byť tak oveľa viac konkurencieschopný na domácom ale aj 
zahraničnom trhu. 
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Problematike mechanizovaného zberu a pozberového spracovania hrozna z hľadiska strojov, 
technologického a ekonomického hľadiska je v rámci Slovenskej republiky málo preskúmaná, preto 
tieto otázky budú predmetom ďalšieho výskumu aj na Ústave poľnohospodárskej techniky, dopravy 
a bioenergetiky, Technickej fakulty SPU v Nitre. 

 
Práca vznikla v rámci prípravy a riešenia projektu KEGA č. 012SPU-4/2020 „Inovácia 

vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a 
vinohradníctvo“ riešeného na Katedre strojov a výrobných biosystémov SPU v Nitre v r. 2020-2022.    
 
Literatúra:  
1. JOBBÁGY, Ján – FINDURA, Pavol. 2013. Mechanizácia vinárstva. 1. vyd. Nitra: SPU. 2013. 

165 s. ISBN 978-80-552-0996-8. 
2. PAVLOUŠEK, Pavel. 2007. Encyklopedie révy vinné. 1. vyd. Computer Press Brno. 2007. 320 

s. ISBN 978-80-251-1704. 
3. POSPÍŠILOVÁ, Dorota a kol. 2005. Ampelografia. 1. vyd. Bratislava:  Výskumná 

a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra, n.o. 2005. 368 s. ISBN 80-969350-9-7. 
4. UHER, Anton – ČERNÝ, Ivan – MEZEY, Ján. 2008. Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra: 

SPU. 2008. 168 s. ISBN 978-80-552-0036-1. 
 
Kontaktná adresa: Ing. Michal Angelovič, PhD. (michal.angelovic@uniag.sk), Prof. Ján Jobbágy, PhD. 
(jan.jobbagy@uniag.sk), doc.Ing.Marek Angelovič, PhD. (marek.angelovic@uniag.sk) 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176

mailto:michal.angelovic@uniag.sk
mailto:jan.jobbagy@uniag.sk
mailto:marek.angelovic@uniag.sk
https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

 

14 
 

VLIV HLOUBKOVÉ APLIKACE KOMPOSTU U VINIC NA PŮDNÍ ZHUTNĚNÍ 
INFLUENCE OF DEPTH COMPOST APLICATION IN VINEYARDS ON GROWTH 

GRAPEVINE 
PATRIK BURG1, PAVEL ZEMÁNEK1, VLADIMÍR MAŠÁN1, JÁN JOBBÁGY2, KOLOMAN KRIŠTOF2 

1Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradnické techniky 
  2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a 

bioenergetiky 
 
 

Abstract: In the viticultural conditions of South Moravia, experiments were carried out in two 
different habitats in 2018-2020 - Lednice and Velké Bílovice - experiments with the 
aim of verifying the influence of deep application of compost and compost enriched 
with lignohumate, in the area of the log belt, on soil compaction. Compost doses of 30 
t∙ha-1 were incorporated on the experimental plots in the autumn period, to a depth of 
250 mm. The penetrometric resistance of the soil was always measured at the beginning 
and at the end of the vegetation, using a hand-held penetrometer EIJKELKAMP P1.52, 
to a depth of 500 mm. The resulting average values of soil penetrometric resistance were 
measured significantly lower in the fertilized variants compared to the unfertilized 
control variant. 

Keywords: viticulture, compost, lignohumate, penetrometric resistance of soil 
 
ÚVOD  

Vinohradnictví bude v rámci udržitelnosti v nadcházejícím období řešit otázky spojené se 
zajištěním půdní úrodnosti (Budňaková, 2015; Pavloušek, 2011). Právě intenzifikace vinařské 
produkce je jednou z hlavních příčin degradace a zhutnění zemědělských půd (Dorner et al. 2010). 
Na zhutnění půdy má také velký vliv nedostatečný přísun organických hnojiv do půdního prostředí 
(Badalíková, Marešová, 2009).  

Organická hmota v půdě plní nezaměnitelnou úlohu v utváření a zlepšování jejích 
fyzikálních vlastností např. retenční schopnosti půdy, objemové hmotnosti, schopnosti tvoření 
půdních agregátů, vodní režim půdy (Borselli et al., 2002). Diacono, Montemurro (2006) uvádí, že 
organická hmota významným způsobem ovlivňuje rozvoj půdního edafonu, biologické i chemické 
procesy, podílejících se na kvalitě půdy. Organickou hmotu řadíme k základním činitelům půdní 
úrodnosti.  

Nedostatek běžných druhů statkových hnojiv (např. chlévského hnoje) a jejich nedostatečný 
přísun do půdy představuje závažným problémem v celoevropském měřítku (Pinamonti, Sicher, 
2001). Pozornost je proto v posledních letech věnována jejich náhradě novými druhy hnojiv v podobě 
kompostů nebo digestátu aj. Dosavadní zkušenosti naznačují, že kvalitní komposty představují nejen 
zdroj živin, které réva z půdy každoročně odebírá, ale jsou také zdrojem organické hmoty (Biala, 
2000; Pinamonti, Sicher, 2001). Aplikace kompostu a jeho následný rozklad v půdním profilu může 
pozitivně ovlivnit růst kořenů i nadzemních částí révového keře (Concheri et al., 1996; Nardi et al., 
2002; Ponchia et al., 2012). Optimalizace účinků a působení kompostu je však spojena se stanovením 
potřebných dávek a způsobů jeho aplikace (Šimanský et al. 2016). Stávající systémy využívají 
aplikaci kompostu na povrch hnojeného meziřadí s následným zapravením mělce pod půdní povrch 
(Burg et al., 2016). Ověřují se i další způsoby aplikace např. do předem odorané brázdy, kdy se 
aplikovaný kompost dostává do větší hloubky, v níž jsou rozloženy kořeny se schopností aktivního 
příjmu vody a živin (Gaiotti et al., 2017). Výsledky výzkumu navíc naznačují, že hloubková aplikace 
organických hnojiv v oblasti příkmenného pásu vinic pozitivně ovlivňuje utužení půdy, ke kterému 
dochází v největší míře právě v oblasti kolejových stop (Nawaz et al. 2013). 

Cílem příspěvku je hodnocení vlivu hloubkové aplikace kompostu a kompostu obohaceného 
o lignohumát aplikovaného v oblasti příkmenného pásu vinic na snížení půdního utužení. 
  
MATERIÁL A METODY 
Charakter pokusného stanoviště 
 Pokusná pozorování a hodnocení probíhala v průběhu vegetačního období roku 2018–2020 
na dvou pedologicky i mikroklimaticky odlišných lokalitách v Moravské vinařské oblasti. 
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Pokusné stanoviště – Velké Bílovice (Velkopavlovická podoblast)  
 Půdním typem je černozem, půdy jsou převážně hlinité bez zastoupení skeletu. Měření délky 
přírůstků letorostů probíhalo ve viniční trati „Úlehle“. Vinice ve stáří 12 let je zapěstována na 
vysokém vedení s jedním tažněm. Ve vinici je vysazena odrůda Rulandské šedé v kombinaci s 
podnoží Kober 5BB, která snáší spíše hlinité a vododržné půdy s vysokým obsahem aktivního vápna. 
Keře jsou vysázeny ve sponu 2,5 x 1 m se zatravněním ob jeden řádek. Při zimním řezu bylo 
ponecháno na každém tažni 10 oček. Opěrná konstrukce s betonovými sloupky dosahuje výšku 1,8 
m, v první polovině června bylo provedeno osečkování ve výšce cca 0,15 m nad horním dvojdrátím. 
 
Pokusné stanoviště – Lednice na Moravě (Mikulovská podoblast) 
 Půdním typem je černozem, matečným substrátem je spraš, půdy jsou hlinitopísčité. Měření 
probíhalo na pokusném stanovišti Mendeleum. Vinice ve stáří 14 let je zapěstována na vysokém 
vedení s jedním tažněm. Ve vinici je vysazena odrůda Sauvignon, která je obdobně jako v 
předcházejícím případě v kombinaci s podnoží Kober 5BB. Vinice je zapěstována na vysokém 
vedení s jedním tažněm, se sponem výsadby 2,3 x 0,9 m. Při zimním řezu bylo ponecháno na každém 
tažni 10 oček. Opěrná konstrukce s ocelovými sloupky dosahuje výšku 1,8 m, v první polovině 
června bylo provedeno osečkování ve výšce cca 0,15 m nad horním dvojdrátím. 
 
Pokusné varianty 
 Na každém z pokusných stanovišť byl variantně založen experiment s hloubkovou aplikací 
kompostu v oblasti příkmenného pásu. Kompost byl zapraven do předem odoraných brázd v hloubce 
250 mm na podzim roku 2017 a následně vždy v podzimním období, s následným přioráním okolní 
půdou. Každá z pokusných variant měla délku 15 m a byla založena ve dvou opakováních. Aplikován 
byl samotný kompost (Var.1) a kompost obohacený o lignohumát (Var.2), v obou případech v 
dávkách 30 t∙ha-1. Další varianta byla kontrolní bez aplikační dávky kompostu (Var.3).  
Pro výrobu kompostu byly využity odpadní produkty založené na rostlinné bázi. Jednalo se o 
matoliny, zelinářský odpad, odpad z údržby trávníkových ploch, piliny a slámu. Kompostování 
probíhalo technologií výroby kompostu v pásových hromadách. V Tab.1 jsou uvedeny vybrané 
průměrné parametry kompostu aplikovaného ve vinicích za sledované období. 
  
Tabulka 1 – Parametry kompostu aplikovaného ve vinicích 

Kompost Nc 
(%) 

P-p 
(mg∙kg-1) 

K-p 
(mg∙kg-1) 

Mg-p 
(mg∙kg-1) 

Sušina 
(%) 

pHKCL Cox 
(%) 

bez lignohumátu 0,15 192,0 953,0 302,0 91,4 7,3 2,08 
s lignohumátem 0,67 179,0 458,0 345,0 67,1 6,8 1,78 

Pozn.: lignohumát je koncentrovaný roztok přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem 
technických lignosulfonátů. Představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí. Po přidání do 
kompostu podporuje činnost mikroorganizmů a urychluje rozklad organické hmoty a zrání kompostu. 

 
Hodnocení penetrometrického odporu 
 Pro hodnocení zhutněných vrstev byla využita penetrometrická měření. Výhodou měření 
penetrometrem je snadné dosažení dostatečného počtu měření a možnost posouzení průběhu hodnot 
odporu i do větší hloubky. Na pokusných stanovištích Lednice a Velké Bílovice byla vždy na začátku 
a na konci vegetace provedena potřebná penetrometrická měření pomocí ručního penetrometru 
EIJKELKAMP P1.52, do hloubky 500 mm (Obr.1).  
 
Metody statistického vyhodnocení 
 Pro statistické vyhodnocení naměřených hodnot byl využit software 'Statistica 12.0' (StatSoft 
Inc., Tulsa, Oklahoma, USA). Z metod byla pro vyhodnocení velkého množství hodnot uplatněna 
metoda bodových vah. Pro komplexní hodnocení se pak za variantu s větším vlivem považuje 
varianta s celkově nižším součtem bodů v daném období. 
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¶  
Obrázek 1 – Penetrometr Eijkelkamp 

¶ 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 

V Tab.2–Tab.3 jsou uvedeny průměrné hodnoty penetrometrického odporu půdy stanovené 
pro jednotlivé hodnocené varianty v daných obdobích (jaro/podzim). Pro vyhodnocení velkého 
množství hodnot byla uplatněna metoda bodových vah, kdy po vzestupném seřazení hodnot, pořadí 
dané hodnoty  současně určuje její bodovou váhu. Pro komplexní hodnocení se pak za variantu s 
větším vlivem považuje varianta s celkově nižším součtem bodů v daném období. V Tab.2 jsou 
vyznačeny nejlépe hodnocené varianty na stanovišti Lednice. 
 
Tabulka 2 – Výsledné pořadí hodnocených variant dle průměrné hodnoty penetrometrického odporu – Lednice 

Rok Období Hodnocená 
varianta 

Průměrná hodnota 
penetrometrického odporu 

půdy (MPa) 

Bodová 
váha 

2018 jaro var.1 1,18 8 
2018 jaro var.2 1,07 4 
2018 jaro var.3 1,08 5 
2018 podzim var.1 2,03 17 
2018 podzim var.2 1,83 13 
2018 podzim var.3 1,94 16 
2019 jaro var.1 2,03 18 
2019 jaro var.2 0,88 2 
2019 jaro var.3 1,01 3 
2019 podzim var.1 1,85 14 
2019 podzim var.2 1,66 10 
2019 podzim var.3 1,81 12 
2020 jaro var.1 0,83 1 
2020 jaro var.2 1,13 6 
2020 jaro var.3 1,14 7 
2020 podzim var.1 1,72 11 
2020 podzim var.2 1,64 9 
2020 podzim var.3 1,85 15 

Pozn.: var.1 – kontrola, var.2 – kompost, var.3 – kompost + lignohumát. 
 

Ze souhrnného hodnocení vlivu jednotlivých variant, provedeného na základě součtu bodové 
váhy průměrných hodnot v každé variantě v daném období, vyplývá, že na stanovišti Lednice byla 
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nejlépe hodnocena var.2 (kompost) na jaře, která vykazuje celkové bodové hodnocení 4+2+6 = 12 
bodů. Nejhorší vliv vykázala var.1 (kontrola) na jaře. Výsledky měření  v podzimním termínu také 
potvrzují příznivý vliv u var.2, která vykazuje nejlepší bodové hodnocení 13+10+9 = 32 bodů. 

V Tab.3 jsou vyznačeny nejlépe hodnocené varianty na stanovišti Velké Bílovice. 
Souhrnné hodnocení ze stanoviště  Velké Bílovice vykazuje jako nejlepší variantu 2 

(kompost), na jaře, která má celkové bodové hodnocení 3+2+7 = 12 bodů. Nejlepší vliv v podzimním 
termínu je zde prokázán u varianty 3 (kompost+lignohumát) s hodnocením 14+5+10 = 29 bodů. 

Uvedené výsledky za období 2018–2020 potvrzují, že varianty s aplikací organické hmoty 
do příkmenného pásu příznivě ovlivňují hodnotu penetrometrického odporu ve srovnání s kontrolou 
(bez hnojení). 
 
Tabulka 3 – Výsledné pořadí hodnocených variant dle průměrné hodnoty penetrometrického odporu – Velké 

Bílovice 
Rok Období Hodnocená 

varianta 
Průměrná hodnota 

penetrometrického odporu 
půdy (MPa) 

Bodová 
váha 

2018 jaro var.1 1,35 6 
2018 jaro var.2 1,10 3 
2018 jaro var.3 1,05 1 
2018 podzim var.1 2,51 18 
2018 podzim var.2 2,13 15 
2018 podzim var.3 1,95 14 
2019 jaro var.1 1,53 9 
2019 jaro var.2 1,08 2 
2019 jaro var.3 1,15 4 
2019 podzim var.1 2,30 16 
2019 podzim var.2 1,92 13 
2019 podzim var.3 1,32 5 
2020 jaro var.1 1,44 8 
2020 jaro var.2 1,37 7 
2020 jaro var.3 1,83 12 
2020 podzim var.1 2,46 17 
2020 podzim var.2 1,69 11 
2020 podzim var.3 1,65 10 

Pozn.: var.1 – kontrola, var.2 – kompost, var.3 – kompost + lignohumát. 
 
Soane (1990) uvádí, že fyzikální vlastnosti půdy související s obsahem organické hmoty, která značně 
ovlivňuje zhutňovací účinek kol traktoru. Celik et al. (2004) popsal pozitivní účinky z hlediska 
fyzikálních vlastností půd, s vazbou na hnojení komposty, které se projevují až do hloubky 0,3 m. 
Altmann (2013) popisuje výsledky ze čtyřletého sledování vsaku vody do půdy na trvalém travním 
porostu i na orné půdě. Z výsledků vyplývá, že zapravením kompostu do půdy se prokazatelně zlepšila 
retenční schopnost půdy za současného snížení penetrometrického odporu půdy. 
 
ZÁVĚR 

Výsledky realizovaných experimentálních měření naznačují převážně pozitivní vliv aplikace 
kompostu do oblasti příkmnenného pásu, která vede k omezení půdního zhutnění. Širší souvislosti a 
statistickou průkaznost bude potřebné získat v delším časovém horizontu. V nadcházejícím období 
jsou plánovány také další měření. Na základě dosavadních výsledků i výsledků experimentálních 
měření provedených dalšími autory lze aplikaci kompostů ve vinicích pozitivně hodnotit a 
podporovat jeho zavádění v oblasti udržitelného řízení vinohradnictví. 
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SLEDOVANIE STRÁT VZNIKAJÚCICH VPLYVOM ZBERU HROZNA 
MONITORING OF LOSSES AT THE COLLECTION OF GRAPES 

MARTIN DOČKALIK, JÁN JOBBÁGY 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy 

a bioenergetiky 
 
 

Abstrakt: Mechanization and technological development in the field of viticulture and especially 
grape harvesting are necessary in Slovakia and have a growing trend. The aim of our 
research is to evaluate mechanized harvesting in terms of losses arising from the impact 
of mechanized harvesting and, ultimately, to evaluate the economic impact of this method 
of harvesting on vineyards, respectively. winery. It is harvest losses that are an important 
factor that affects the economics of harvest as well as the overall view of quality and 
efficiency from the perspective of the winegrowers themselves. Therefore, this paper also 
deals with harvest losses arising from the impact of mechanized grape harvesting by over-
the-counter grape harvesters in the conditions of Slovak viticulture. A PELLENC 8090 
Selective Process trailed grape harvester aggregated with a SAME Frutteto3 100 tractor 
was used for harvesting. The research measurements took place during the full operation 
of the grape harvesting in the company. 

Key words: mechanical harvest, losses, efectivity 
 
ÚVOD 

V podmienkach slovenského vinohradníctva stále prevláda ručný zber hrozna, avšak podiel 
mechanizovane zberaných plôch vinohradov narastá. Dôvodov rastu mechanizovaného zberu je 
viacero. Nedostatková ľudská práca či jej narastajúca cena, nízka výkonnosť ručného zberu alebo 
výhody mechanizovaného zberu v podobe rýchlosti zberu, efektivity a. i. Práve z hľadiska 
udržateľnosti budúcnosti vinohradníctva na Slovensku, a tým schopnosti produkcie vinohradov 
a zvyšovania efektívnosti pestovania viniča, je potrebné zavádzať maximálne množstvo 
mechanizácie prác vo vinohrade. 

Vo všeobecnosti, celosvetové výskumné štúdie zistili, že mechanizácia v poľnohospodárstve 
by mohla prispieť k zvýšenej produkcii, znížiť výrobné náklady a zvýšiť produkciu a hlavným 
faktorom zavádzania mechanizácie je zníženie podielu ľudskej práce a zníženie ročných nákladov aj 
napriek vysokým počiatočným nákladom (Bates and Morris, 2009; Jobbágy, Findura, 2013; Pezzi, 
Martelli, 2015; Wang et al., 2016; Zhang et al., 2018 a.i). 
 Presne ako uvádzajú aj Zemánek a Burg (2005), ekonomické podmienky nútia najmä väčšie 
vinohradnícke podniky nad 40 ha k hľadaniu možností zefektívnenia výroby.  

Dnes však už aj menší vinohradníci z oblasti Moravy, s výmerou vinohradov cca 20 ha, 
podľa vlastných skúseností hovoria, že je pre nich výhodnejšie a efektívnejšie vykonávať zber 
mechanizovane s vlastným strojom. Užívateľov a najmä potenciálnych užívateľov zaujímajú okrem 
obstarávacej ceny a prevádzkovej spoľahlivosti aj pozberové straty. Preto sa aj tento príspevok 
zaoberá dlhodobým sledovaním a zhodnotením strát hrozna, ktoré vznikajú pri mechanizovanom 
zbere v slovenských podmienkach. 

 
 
MATERIÁL A METÓDY  

Výskum bol situovaný vo vinohradoch podniku Pivnica Radošina s. r. o., ktoré sú južne 
orientované, dosahujú svahovitosť 3 – 7%. Južná orientácia viníc a vápencovo-dolomitické podložie 
pôd dávajú vyniknúť hlavne burgundským odrodám viniča, ktoré sa tu pestujú už od nepamäti. 
Celková rozloha záujmových vinohradov je 33 ha. Vinič je tu pestovaný na strednom vedení 
s tvarovaním na plochý ťažeň. Oporná konštrukcia je tvorená oceľovými pozinkovanými stĺpikmi, 
vhodnými pre mechanizovaný zber. Merania boli realizované pri zbere viacerých odrôd. Tento 
príspevok pojednáva o výsledkoch jednej odrody Rulandské šedé. Spon výsadby viniča je 
v rozostupe 2,4 x 1m a konkrétna odroda sa zberá na ploche 9 ha.  
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 Pre zber bola použitá súprava návesného zberača PELLENC 8090 SP v agregácii 
s vinohradníckym traktorom SAME Frutteto3 100. Ide o návesný zberač hrozna, ktorý dosahuje v 
porovnaní so samohybnými strojmi nižšiu výkonnosť. Stroj je spojený s traktorom pomocou 
spodného závesu cez špeciálne výkyvné oje, ktoré umožňuje dobrú manévrovateľnosť súpravy. 
Konštrukcia stroja je portálová. Stroj pracuje na vibračnom princípe striasania. Zberové ústrojenstvo 
je tvorené obojstranne uloženými pármi striasacích prútov ukotvených v dvoch bodoch. Ide o prúty 
predĺženého tvaru. Záchytné ústrojenstvo je lamelové so sklonom na obe strany. Každá strana 
záchytnej rampy obsahuje 19 lamiel, ktoré sú uchytené na pružných kĺbových spojoch. Objem 
zásobníkov má 3000 l. Ovládanie stroja a nastavenie pracovných parametrov je prevádzané pomocou 
ovládacej jednotky tvorenej obrazovkou pre zobrazovanie informácii, združeného ovládača - 
joysticku a ovládača pre prechádzanie a nastavovanie parametrov. Pracovná rýchlosť súpravy sa 
pohybovala v rozmedzí 2,5 – 3,1 km.h-1. Parametre nastavenia zberača boli v každom roku iné podľa 
tabuľky 1. 
 
Tabuľka 1  Parametre nastavenia stroja 

rok 
Frekvencia 

kmitov 
(min.-1) 

Amplitúda 
(%) 

Priechodnosť 
(mm) 

Otáčky 
separačných 
ventilátorov 

(min-1) 
2018 490 100 20 1600 
2019 500 90 40 1600 
2020 500 105 50 1600 

 
Tabuľka 2 Parametre zberača hrozna 

 
Výskum prebiehal v sérii troch meraní pre každú odrodu. Vo vybraných pokusných radoch boli 
rozložené PE fólie v oblasti príkmenného pásu na úseku 10m šírky 2,8 m, 1,4 m na každú stranu od 
radu viniča. Po prejazde zberača meraným úsekom boli pozbierané prepadnuté bobule do nádob 
a následne boli zozbierané bobule z krov, ktoré zostali po prejazde zberača. Vážením a výpočtom 
boli stanovené celkové straty na 1 ha vinohradu a vyjadrené aj percentuálnym podielom z úrody. 
 
Tabuľka 3 Parametre traktora 

Parameter Hodnota 
Valce/Zdvihový objem n/cm3 4/4,000 

Maximálny výkon. kW 71 
Nominálne otáčky, rpm 2,200 

Max. krútiaci moment, Nm 373 
Objem nádrže, l 55 

Rozmery d/š/v, mm 3,368/1,618-2,018/2,314 
Rok výroby 2016 

 
 

Parameter Hodnota 
Výška zásobníku pri vysýpaní, mm 2,300 – 2,900 

Dĺžka/Šírka/Výška, mm 4,670-4,900/2,550/3,280-3,880 
Minimálna šírka medziradia, mm 1,500 

Objem zásobníka, m3 3 
Bočný sklon, % 27 
Dostupnosť, % 25 

Minimálny výkon traktora, kW 52 
Počet striasacích prútov, ks 2 x 5 

Minimálna úvrať, mm 4,450 
Rok výroby 2016 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 V rámci trojročného sledovania strát pri zbere odrody Rulandské šedé boli výšky strát 
premenlivé. V priemere sa pohybovali do 3% v rozmedzí 1,82 – 2,99 %. Percentuálne najvyššie 
straty, vo vzťahu k dosiahnutej úrode, boli zistené v roku 2020, avšak v absolútnom vyjadrení 
dosiahli straty najvyššiu hodnotu v roku 2020. Tieto zistené straty sa pohybujú v rozmedzí hodnôt 
výsledkov, ktoré zistili aj iní autori ako Jobbágy et al. (2018), Novák, Burg (2013), Zemánek, Burg 
(2005), a i. Tieto straty nedosahujú ani spodnú hranicu intervalu prípustných strát, podľa starších 
zdrojov, kedy za prípustné boli považované straty v rozmedzí 3 – 12 % Žufánek (1992). Všetky naše 
výsledky sú zhodnotené v tabuľke 4.  
 
Tabuľka 4 Výsledky meraní 

Rulandské šedé 

Rok merania Priemerné straty vzniknuté 
prepadom na zem nepozberaním,  spolu 

 [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
2018 133,84 1,26 59,22 0,56 193,06 1,82 
2019 153,58 1,28 162,12 1,35 315,70 2,63 
2020 126,28 2,13 51,10 0,86 177,40 2,99 

 
Celkové straty do hodnoty 3% sú aj podľa názoru vinohradníkov považované za prípustné. 

Na výšku strát vplýva viacero faktorov, technických či technologických, ale aj fyziologických. A to 
aj rýchlosť jazdy a frekvencia kmitov, ktoré závisia od zahustenia porastu, stavu dozretia, t. j. času 
zberu hrozna. Znamená to, že operatívne nastavenie stroja sa každý rok mení pri každej odrode, a to 
aj v rámci jednej odrody tej istej sezóny v odlišnom čase zberu. So zhodnými výsledkami sa stretli 
aj iní autori, ktorí svoje výsledky dokumentujú vo vedeckých článkoch (Jobbágy et al., 2018; Pezzi, 
Martinelli, 2015;  Clingeleffer, 2013; Novák, Burg 2013; Caprara, Pezzi, 2011;). 
 Vo všeobecnosti sa môžeme stretnúť s názormi, či už vedeckej, odbornej alebo laickej 
verejnosti, že naproti mechanizovanému zberu pri ručnom zbere straty nevznikajú. Na základe našich 
sledovaní je však potrebné takéto myšlienky vyvrátiť. Pri menšom sledovaní ručného zberu, 
v štyroch pokusoch sme zistili priemerné straty na úrovni 1,75 %. Toto bol však iba podiel strát, 
ktoré vznikli spadnutím bobúľ. Straty neobratím neboli sledované. Avšak, môžeme vyjadriť názor, 
že vznikajú straty aj tohto druhu vplyvom nepozornosti, únavy či iných faktorov. V tejto oblasti však 
chýba väčšie množstvo výskumov, preto pokračujeme v sledovaní aj týchto strát. Naše predbežné 
výsledky však potvrdzujú aj výsledky staršieho výskum, kde Cleary, et al. (1990) dosiahli zistené 
straty pri ručnom zbere hodnoty až 338 kg.ha-1, čo pri danej úrode hrozna 12,8 t.ha-1 predstavovalo 
2,64 %. 
 
ZÁVER 

Príspevok sa zaoberá zhodnotením efektívnosti zberu hrozna návesným zberačom 
v podmienkach slovenského vinohradníctva z technického hľadiska v podobe sledovania strát na 
úrode vplyvom zberu. Nami zistené výsledky sa pohybujú v približne rovnakých hodnotách, ktoré 
získali sledovaním strát aj iní autori (Jobbágy, Burg, Novák, Zemánek, Pezzi, a i.). Výšku strát 
ovplyvňuje viacero faktorov, od zrelosti hrozna až po vhodné nastavenie parametrov stroja, ale aj 
dodržiavanie agrotechnických požiadaviek pre mechanizovaný zber. Mechanizovaný zber hrozna 
môžeme považovať za efektívny spôsob zberu, ktorý dosahuje vyššiu výkonnosť či porovnateľné 
straty s ručným zberom, čo dokazujú aj naše priebežné výsledky. 

Z výsledkov viacročného sledovania môžeme preto vyjadriť názor, že nato, aby sme 
minimalizovali straty hrozna spôsobené vplyvom mechanizovaného zberu je potrebné, aby bola 
výsadba viniča a celá technológia pestovania v súlade s agrotechnickými požiadavkami pre 
mechanizovaný zber a nastavenie parametrov stroja bolo prevádzané podľa aktuálnych podmienok 
a stavu porastu na základe skúseností a aktuálnych pozorovaní v čase zberu. 
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EFEKTÍVNOSŤ RIADENIA PROCESU VÝROBY VÍNA VO VINÁRSKOM PODNIKU 
EFFICIENCY OF WINE PROCESS MANAGEMENT IN A WINERY 

JÁN JOBBÁGY1, MARTIN BRIGANT1, MICHAL ANGELOVIČ1, KOLOMAN KRIŠTOF1, 
PATRIK BURG2 

1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy 
a bioenergetiky 

2Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradnické techniky 
 
 

Abstract: The aim of the article was to evaluate the influence of pressing on the turbidity and an 
amount of juice of three selected varieties of grape. We described vitis vinifera as an 
economically usable crop, we characterized development and actual state of 
viticulture in the Slovak Republic. We described basic characteristics of grape and 
must and process of wine production, especially pressing. Our work also focused on 
turbidity and method of its evaluation, which was one of measured parameter in our 
thesis. In the second practical part we evaluated the quality and efficiency of pressing 
tree varieties Chardonnay, Riesling and Veltliner. We observed the influence of two 
different pressures, under and up 100 kPa during the pressing of the three different 
varieties. We observed a significant differences (p <0.05) in turbidity and whole 
amount not only between the selected varieties, but also in the average of whole 
amount of juice in 2018-2019. Research measurements were carried out during the 
grape harvesting and pressing in the company Vinárstvo Brigant, s.r.o. 

Key words: must, wine, pressing, turbidity 
 

 
ÚVOD 

V priebehu tisícročí predstavovalo víno kultúrny symbol viacerých národov 
(Michlovský, 2014). Víno alebo ako ho v minulosti nazvali starí Gréci, nápoj Bohov, možno vo 
všeobecnosti charakterizovať ako najstarší nápoj ľudstva, ktorý vznikol prekvasením rmutu resp. 
muštu vinnej révy (Priewe, 2003). Vinič hroznorodý (vitis vinifera) pochádza zo stredomorskej 
oblasti Strednej Európy až juhozápadnej Ázie. V dnešnej dobe registrujeme viac ako 5000 odrôd 
viniča hroznorodého, avšak len malá časť odrôd má hospodársky význam. Vinič hroznorodý 
možno charakterizovať ako lianovitú rastlinu, ktorá sa pomocou úponkov dokáže ťahať po 
pevnej opore, vďaka čomu môže dosahovať výšku až 30 m (Musil, 1978; Vereš et al., 1984; 
Pavloušek, 2011). Hrozno viniča je tvorené z bobúľ a stopiek. Každá jednotlivá časť hrozna má 
v rámci vývoja iné zloženie a vo veľkej miere vplýva na kvalitu budúceho vína. Za 
najkvalitnejšie hrozno sa považuje čerstvé, dozreté a hlavne zdravé hrozno (Jobbágy a kol., 
2013). Proces výroby vína možno charakterizovať ako komplexný proces zahŕňajúci dve 
základné oblasti, vinohradníctvo (predstavuje poľnohospodársku oblasť zaoberajúcu sa 
postupmi pestovania hrozna a jeho štúdiu) a vinifikáciu (predstavuje celkový proces začínajúci 
zberom hrozna a jeho spracovaním až do finálnej podoby, vína) (Musil, Menšík, 1966; Farkaš, 
2002). Vo všeobecnosti však možno proces výroby vína zhrnúť do nasledujúcich krokov 
(Pavloušek, 2012; Jobbágy, Findura, 2013): zber-mletie-odstopkovanie-macerácia-odkalenie-
fermentácia-filtrácia a plnenie.  

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť a posúdiť efektívne riadene výrobného procesu pri 
výrobe vína so zameraním na efektívne lisovanie. Experimentálne merania boli vykonané vo 
vybranom podniku počas plnej prevádzky pri zbere a lisovaní. Na splnenie hlavného cieľa bolo 
potrebné zamerať sa na charakteristiku podniku, lisovacieho zariadenia, vybraných odrôd, 
meracej techniky a vyhodnotenia meraní.  
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MATERIÁL A METÓDY  
 Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sme využili dostupné informácie hlavne z domácich 
a zahraničných zdrojov v podobe odborných knižných a online dostupných publikácií, článkov 
a katalógov prístrojov využívaných vo výrobnom procese vína. Hodnotenie efektivity lisovania 
so zameraním na meranie turbidity a výlisnosti sme stanovili vlastnými pokusnými meraniami 
realizovanými vo vybranom podniku v rokoch 2018 a 2019. 
Výskum sa realizoval vo vybranom vinárskom podniku Vinárstvo Brigant, s.r.o. Vinárstvo 
Brigant možno označiť za malé rodinné vinárstvo. Vzniklo v roku 2015 na základe 
štvorgeneračnej tradície výroby vína. Výroba vína prvých generácií bola orientovaná len na 
vlastnú spotrebu, no bola začiatkom tradovania postupov a lásky k vínu. Túto záľubu, 
odhodlanie, chuť pracovať a tvoriť, v sebe našiel aj najmladší syn, Martin Brigant. S podporou 
priateľov a rodiny, v priebehu štyroch rokov, sa z domácej výroby stalo vinárstvo s ročnou 
produkciou cca 30 000 l. Vinárstvo sa zaoberá výrobou vín zo slovenských novošľachtencov 
pochádzajúcich predovšetkým z vlastných vinohradov a vinohradov z Malých Karpát a južného 
Slovenska. Poloha vinárstva zabezpečuje vhodné podmienky pre pestovanie viniča. Čataj leží 
na tektonickom zlome, ktorý ovplyvňuje kvalitu pôdy. V tejto oblasti sa práve preto darí 
viacerým odrodám ako je Pálava, Veltlínske zelené či Tramín červený. 
 

  
Obrázok 1 Vinárstvo Brigant 

 
V rámci praktických meraní sme sa rozhodli využiť pneumatický lis ANTICO (obr.2), 

ktorý je vybavený lisovacím košom s objemom 800 l a suchobežným kompresorom značky 
Becker. V dnešnej dobe je pneumatický lis podľa viacero odborníkov najšetrnejším zariadením 
na lisovanie hrozna. Lisovacia membrána je vytvorená z netoxického materiálu, používaného v 
potravinárstve. Jedná sa o zmäkčený polyvinylchlorid (mPVC), ktorý je posilnený 
polyuretánom. Lisovacia membrána pneumatického lisu dokáže byt plnená nie len vzduchom, 
ale aj vodou. Naplnenie membrány studenou vodou dokáže chladiť hrozno a vylisovaný mušt 
(Covertex, 2010). Pneumatické lisy dnešnej doby využívajú, v porovnaní s využitým tlakom 
prvých lisov (600 kPa), maximálny tlak lisovania 200 kPa. Lisovanie prebieha v cykloch, pričom 
platí, že stanovenie vhodného lisovacieho programu (počet cyklov, čas a pôsobiaci tlak) dokáže 
signifikantne ovplyvniť množstvo, turbiditu a kvalitu vylisovaného muštu. 

Pneumatický lis značky ANTICO možno charakterizovať ako membránový 
pneumatický lis s 800 l lisovacím košom. Tento lis je vyrobený ako uzavretý, čo umožňuje 
možnosť naležania- macerácie pred samotným lisovaním. Je vybavený suchobežným 
kompresorom značky Becker. V tomto lise sa nachádza aj lisovacia membrána, ktorá je umiestnená 
po celej dĺžke lisovacieho koša. Odtok muštu z lisu je umožnený ľahko odstrániteľnými 
perforovanými lištami do polouzavretej zbernej nádrže doplnenej o automatické odčerpávanie. 
Plnenie lisu je umožnené hlavným otvorom v lisovacom koši alebo stredovým otočným ventilom, 
ktorý umožňuje plnenie lisu počas jeho chodu. Ovládanie lisu je sprostredkované elektronickou 
jednotkou s digitálnym snímačom tlaku, ktorá umožňuje použitie rôznych lisovacích tlakov od 10 – 
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180 kPa. Elektronické ovládanie je doplnené o 17 lisovacích programov). Počas lisovania sme 
vytvorili lisovací program, počas ktorého došlo k primeranému pôsobeniu úmerne narastajúceho 
tlaku vzhľadom na pôsobiaci čas a dobu otáčania. 

Pre stanovenie turbidity sme si vybrali kompaktný turbidimeter Lovibond TB 210 IR 
(obr.2), ktorý bol navrhnutý hlavne na rýchle a precízne meranie. Princíp fungovania tohto 
turbidimetra spočíva v zachytávaní rozptýleného svetla pod uhlom 90° ako je stanovené v EN 
ISO 7027. Jedná sa o zariadenie navrhnuté na rýchle, finančne nenáročné a precízne testovanie 
vzoriek priamo na mieste. Vzhľadom nato že turbidimeter využíva light emitting diode (LED) 
infračervené svetlo s dĺžkou 860 nm, tak testovanie kvapalín nie je ovplyvnené samotnou farbou 
kvapaliny. Práve široký rozsah merania (0,01-1100 NTU) robí tento prístroj vhodný pre meranie 
rôznych kvapalín. Vzorky jednotlivých odrôd boli odobrané päťkrát a to pri odtekaní samotoku, 
pri vylisovanom mušte pri tlakoch menších ako 100 kPa (20 kPa; 40 kPa; 60 kPa; 80 kPa; 100 
kPa) a pri tlaku väčšom ako 100 kPa (100 kPa; 120 kPa; 140 kPa; 160 kPa; 180 kPa), ktoré 
tvorili tri experimentálne skupiny našej práce. Jednotlivé opakovania sme zrealizovali pri vopred 
vybraných troch odrodách. Meranie turbidimetrom bolo založené na porovnávaní turbidity s 
roztokom formazínu, ktorého hodnota bola 20,1 NTU. Namerané hodnoty sme štatisticky 
spracovali pomocou jednofaktoorvej analýzy Anova, v ktorej sme si zvolili 5% chybu merania 
(p=0,05). 
 

 
Obrázok 2 Pneumatický lis ANTICO (Antico, 2021), Turbidimeter TB210IR (Turbidimeter, 2021) 

 
 
Vybrané odrody 

Chardonnay patrí medzi zelené odrody. Je charakteristické svojim využitím pre výrobu 
bielych vín. Chardonnay pochádza z burgundského vinárskeho regiónu z východného 
Francúzska, no v dnešnej dobe je rozšírené po celom svete (Robinson, 2006). Chardonnay je 
charakteristické neutrálnou chuťou hrozna, no samotná chuť vína sa často spája s dubom 
(Robinson, 2006). Práve preto má víno po zretí v sude jemnú minerálnu chuť so strednou 
kyselinou a tónmi masla, citrusových a tropických plodov (broskyne, figy, melón, mango) 
(Stevenson, 2001; Farkaš, 2002). 

Rizling rýnsky možno zaradiť medzi odrodu bielych vín, ktorý pochádza z Nemecka, z 
regiónu Rýn a od roku 2004 predstavuje dvadsiatu najrozšírenejšiu odrodu. Rizling rýnsky je 
charakteristický výraznou kvetinovou aromatikou a vysokým podielom kyselín, čo ho 
predurčuje na výrobu tichých a šumivých vín (Robinson, 2006). Rizling rýnsky zaraďujeme 
medzi terroir odrody, čo znamená, že senzorický charakter vína je ovplyvnený pôvodom hrozna. 
V chladnejších oblastiach je charakteristický vysokou mineralitou, kyselinou, ktoré sú v 
rovnováhe s jablčnými až broskyňovými tónmi. V teplejších oblastiach je rizling 
charakteristický limetkovými tónmi. Práve kvôli prirodzenému obsahu kyselín, je predurčený na 
archiváciu, ktorá dokáže zmeniť citrusový základ mladého rizlingu na medové až petrolejové 
tóny (Stevenson, 2001; Farkaš, 2002).  

Veltlínske zelené patrí medzi odrody bieleho vína, ktoré sa s obľubou pestuje v strednej 
Európe a to hlavne v Rakúsku, Maďarsku, Čechách a na Slovensku. Vzhľadom na chladnejší 
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terroir možno povedať, že je veltlínske zelené charakteristické výraznou mineralitou a 
citrusovou chuťou. Robinson (2011) uviedol, že pestovanie veltlínskeho zeleného v nížinách 
spôsobuje výskyt pikantných tónov korenia až tabaku (Stevenson, 2002; Farkaš, 2002). 
 

 
Obrázok 3 Vybrané odrody hrozna (Chardonnay, Rizling rýnsky, Vl zelené, 2021) 

 
 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Ako sme už uviedli v metodike práce, na realizáciu zhodnotenia efektívnosti lisovania 
sme sa rozhodli využiť pneumatický lis. Na meranie turbidity našich vzoriek sme využili 
turbidimeter TB 210 IR s automatickou štvorstupňovou kalibráciou od firmy LOVIBOND.  

Hodnotenie efektivity lisovania sme zahájili realizáciou meraní v zberovej sezóne 2018 
a následne pokračovali v zberovej sezóne v roku 2019. V období od mája do septembra 2018 
bol počet slnečných a suchých dní nadpriemerný, čo predpovedalo kvantitatívne vyššie úrody. 
Počas zberu v roku 2019 sme pozorovali, že dosiahnutý počet slnečných a suchých dní 
nedosahoval hodnoty z roku 2018 čím sa predpokladala kvantitatívne menšia úroda.  

Prvé merania sme realizovali v roku 2018 na odrode Chardonnay. Z každej 
experimentálnej skupiny sme zozbierali päť vzoriek, ktoré sme následne analyzovali podľa 
postupu. Zo získaných hodnôt sme, v rámci sledovaných rokov, vytvorili priemer, štatisticky 
spracovali a porovnali. V tab. 1 sa nachádzajú výsledky merania výlisnosti odrody Chardonnay 
v rokoch 2018 a 2019. V roku 2018 sme z 2 ton celkovej hmotnosti úrody získali celkovo 1400 
l muštu. V prípade samotoku predstavoval získaný objem 728 l (52%), dolisovaný mušt do 100 
kPa a predstavoval 531 l (38%) a dolisovaný mušt nad 100 kPa bol tvorený 140 l (10%). V roku 
2019 sme z rovnakej hmotnosti získali 1480 l muštu. Samotok predstavoval 888 l (60%), 
dolisovaný mušt do 100 kPa bol tvorený 488 l (33%) a dolisovaný mušt nad 100 kPa 
predstavoval 104 l (7%). Zo štatistického hľadiska, pri zachovaní 5% chyby merania, je v tomto 
prípade hodnota p =0,005, čo znamená, že dosiahnuté výsledky sú signifikantné (p<0,05). 
Celková výlisnosť v roku 2018 predstavovala 70% a v roku 2019 72%.  

V roku 2018 sme pri vzorkách samotoku dosiahli priemernú turbiditu 811 NTU a v roku 
2019 bola priemerná turbidita samotoku 845 NTU (p=0,0032; p<0,05). V prípade vzoriek 
zbieraných do tlaku 100 kPa (20 kPa; 40 kPa; 60 kPa; 80 kPa; 100 kPa) sme v roku 2018 dosiahli 
priemernú turbiditu 334 NTU a v roku 2019 390 NTU (p=0,0136; p<0,05). V prípade 
dolisovania sme vo vzorkách odobratých pri tlaku väčšom ako 1 ba (100 kPa; 120 kPa; 140 kPa; 
160 kPa;180 kPa) namerali v roku 2018 priemernú turbiditu 278 NTU a v roku 2019 331 NTU 
(p=0,0048; p<0,05). Zo štatistického spracovania vychádza, že rozdiely medzi jednotlivými 
experimentálnymi skupinami v roku 2018 a 2019 sú signifikantné. 

 
Tabuľka 1 Výlisnosť vybranej odrody - Chardonnay 

Výlisnosť 2018 2019 
Samotok 728 l (52%) 888 l (60%) 

Vylisovaný mušt < 100 kPa 532 l (38%) 488 l (33%) 
Vylisovaný mušt > 100 kPa 140 l (10%) 104 l (7%) 

Celkový objem/ celková 
výlisnosť 

1400 l muštu (70%) 1480 l muštu (72%) 
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Druhé merania sme realizovali v roku 2018 na odrode Rizling rýnsky. Z každej 
experimentálnej skupiny sme zozbierali päť vzoriek, ktoré sme následne analyzovali podľa 
postupu. Zo získaných hodnôt sme, v rámci sledovaných rokov, vytvorili priemer, výsledky 
štatisticky spracovali a porovnali rovnako ako v prípade merania odrody Chardonnay.  V tab. 2 
sa nachádzajú výsledky merania výlisnosti odrody Rizling rýnsky v rokoch 2018 a 2019. V roku 
2018 sme z 2 ton celkovej hmotnosti úrody získali celkovo 1360 l muštu. V prípade samotoku 
predstavoval získaný objem 680 l (50%), dolisovaný mušt do 100 kPa predstavoval 558 l (41%) 
a dolisovaný mušt nad 100 kPa bol tvorený 122 l (9%). V roku 2019 sme z rovnakej hmotnosti 
získali 1400 l muštu. Samotok predstavoval 770 l (55%), dolisovaný mušt do 100 kPa bol 
tvorený 518 l (37%) a dolisovaný mušt nad 100 kPa predstavoval 112 l (8%). Zo štatistického 
hľadiska, pri zachovaní 5% chyby merania, je v tomto prípade hodnota p =0,0013, čo znamená, 
že dosiahnuté výsledky sú signifikantné (p<0,05). Celková výlisnosť tak bola v roku 2018 62,5 
% a v roku 2019 70%.  

V roku 2018 sme pri vzorkách samotoku dosiahli priemernú turbiditu 423 NTU a v roku 
2019 bola priemerná turbidita samotoku 451 NTU (p=0,027; p<0,05). V prípade vzoriek 
zbieraných do tlaku 100 kPa (20 kPa; 40 kPa; 60 kPa; 80 kPa; 100 kPa) sme v roku 2018 dosiahli 
priemernú turbiditu 195 NTU a v roku 2019 209 NTU (p=0,16; p>0,05). V prípade dolisovania 
sme vo vzorkách odobratých pri tlaku väčšom ako 100 kPa (100 kPa; 120 kPa; 140 kPa; 160 
kPa;180 kPa) namerali v roku 2018 priemernú turbiditu 162 NTU a v roku 2019 189 NTU 
(p=0,0012; p<0,05). Zo štatistického spracovania vychádza, že rozdiely medzi vzorkami 
samotoku a dolisovanej šťavy s tlakom väčším ako 100 kPa v roku 2018-2019 sú signifikantné. 
 
Tabuľka 2 Výlisnosť vybranej odrody - Rizling rýnsky 

Výlisnosť 2018 2019 
Samotok 680 l (50%) 770 l (55%) 

Vylisovaný mušt < 100 kPa 558 l (41%) 518 l (37%) 
Vylisovaný mušt > 100 kPa 122 l (9%) 112 l (8%) 

Celkový objem/ celková 
výlisnosť 

1360 l muštu (62,5%) 1400 l muštu (70%) 

 
Tretie a posledné merania sme realizovali v roku 2018 na odrode Veltlínske zelené. Z každej 

experimentálnej skupiny sme taktiež zozbierali päť vzoriek, ktoré sme následne analyzovali podľa 
postupu uvedenom v podkapitole 4.5. Zo získaných hodnôt sme, v rámci sledovaných rokov, 
vytvorili priemer, výsledky štatisticky spracovali a porovnali rovnako ako v prípade merania odrody 
Chardonnay a Rizling rýnsky. 

 
Tabuľka 3 Výlisnosť vybranej odrody - Veltlínske zelené 

Výlisnosť 2018 2019 
Samotok 1106 l (70%) 1180 l (72%) 

Vylisovaný mušt < 100 kPa 395 l (25%) 394 l (24%) 
Vylisovaný mušt > 100 kPa 79 l (5%) 65 l (4%) 

Celkový objem/ celková 
výlisnosť 

1580 l muštu (73,4%) 1640 l muštu (82%) 

 
V tab. 3 sa nachádzajú výsledky merania výlisnosti odrody Veltlínske zelené v rokoch 2018 

a 2019. V roku 2018 sme z 2 ton celkovej hmotnosti úrody získali celkovo 1580 l muštu. V prípade 
samotoku predstavoval získaný objem 1106 l (70%), dolisovaný mušt do 100 kPa predstavoval 395 
l (25%) a dolisovaný mušt nad 100 kPa bol tvorený 79 l (5%). V roku 2019 sme z rovnakej hmotnosti 
získali 1640 l muštu. Samotok predstavoval 1180 l (72%), dolisovaný mušt do 100 kPa bol tvorený 
394 l (24%) a dolisovaný mušt nad 100 kPa predstavoval 65 l (4%). Zo štatistického hľadiska, pri 
zachovaní 5% chyby merania, je v tomto prípade hodnota p =0,0001, čo znamená, že dosiahnuté 
výsledky sú signifikantné (p<0,05). Celková výlisnosť v roku 2018 predstavovala 73% a v roku 2019 
82%. 
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V roku 2018 sme pri vzorkách samotoku dosiahli priemernú turbiditu 1025 NTU a v roku 
2019 bola priemerná turbidita samotoku 1188 NTU (p=0,0001; p<0,05). V prípade vzoriek 
zbieraných do tlaku 100 kPa (20 kPa; 40 kPa; 60 kPa; 80 kPa; 100 kPa) sme v roku 2018 dosiahli 
priemernú turbiditu 1009 NTU a v roku 2019 1112 NTU (p=0,00001; p<0,05). V prípade dolisovania 
sme vo vzorkách odobratých pri tlaku väčšom ako 100 kPa (100 kPa; 120 kPa; 140 kPa; 160 kPa;180 
kPa) namerali v roku 2018 priemernú turbiditu 918 NTU a v roku 2019 977 NTU (p=0,15; p>0,05). 
Zo štatistického spracovania vychádza, že rozdiely medzi vzorkami samotoku a výlisku pri tlaku 
menšom ako 100 kPa v rokoch 2018 a 2019 sú signifikantné. 

Na základe našich meraní môžeme povedať, že turbidita vo všetkých troch odrodách bola v 
roku 2019 signifikantne vyššia. Predpokladáme, že množstvo častíc v mušte v prípade samotoku a 
vylisovaného muštu bolo vyššie z dôvodu zmien počasia. Aj keď bol rok 2018 bohatý na úrodu, tak 
bol kvalitatívne slabší. Množstvo koloidov, fenolov a tanínov priamo úmerne kleslo s narastajúcim 
množstvom strapcov na materskej rastline. 

V porovnaní výlisnosti jednotlivých odrôd v rokoch 2018 a 2019 možno povedať, že sme 
dosiahli signifikantné rozdiely v experimentálnych skupinách v daných rokoch. V priemere, bez 
ohľadu na odrodu, sme pomocou pneumatického lisu dosiahli zisk 57% samotoku, 35% vylisovaného 
muštu do 100 kPa a 8 % dolisovaného muštu nad 100 kPa. V roku 2019 sme dosiahli 62% samotoku, 
31% vylisovaného muštu do 100 kPa a 7 % dolisovaného muštu nad 100 kPa. V porovnaní celkových 
výlisnosti možno povedať, že v roku 2018 dosiahla výlisnosť úroveň 68,5% a v roku 2019 až 75%. 
To znamená, že sme dosiahli signifikantný rozdiel (p<0,05). Naše výsledky turbidity a výlisnosti 
nám potvrdzujú, že pneumatický lis je vhodný na šetrné spracovanie hrozna a jeho optimálne 
využitie, pre výrobu kvalitných vín, je pri tlaku do 100 kPa. 

Vo výrobnom procese vína zohráva lisovanie významnú úlohu. Využitie lisovania a 
pôsobiacich tlakov vplýva na kvalitu muštu, čím dochádza aj k ovplyvneniu kvality výsledného vína. 
Rýchlym spracovaním hrozna v iných typoch lisu dochádza k prieniku väčšieho množstva trieslovín. 
Ribéreau-Gayon et al., 2006 uviedli, že kontinuálne lisy dokážu spracovať veľké množstva hrozna, 
s vysokým ziskom samotoku (70%). Tento zisk je však ovplyvnený vysokou turbiditu nezávislou od 
odrody (1000-10 000 NTU). Výlisky predstavujú max 30 % z celkového objemu získaného muštu, 
pričom získaný mušt je potrebné filtrovať. 
O tomto fakte hovoria aj výsledky z lisovania vertikálnymi lismi a košovými lismi. Vertikálne lisy 
umožňujú zisk muštu s nižšou turbiditou z dôvodu tvorby koláča, pričom rozmedzie tlakov je od 400 
kPa-1400 kPa. Tento druh lisovania však zvyšuje podiel fragmentov, pochádzajúcich zo šupky, v 
mušte. Nevýhodou tohto lisovania je časová náročnosť, vysoký tlak, menšie objemy a vyšší podiel 
trieslovín. V prípade košových lisov dochádza k tradičnému lisovaniu, ktoré na lisovanie hrozna 
využíva tlak pôsobiaci na závažie, ktoré lisujúce hrozno. Počas lisovania je potrebné vznikajúci koláč 
manuálne narušiť, aby bolo možné získať čo najviac šťavy. Autori uvádzajú, že využitím košového 
lisu dochádza k pôsobeniu tlaku na hrozno vo výške 1400 kPa. Vylisovaná šťava preteká cez drevené 
dosky (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 
 
ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo zhodnotenie efektívneho riadenia výroby vína so zameraním na 
lisovanie. Na základe odbornej literatúry a jednotlivých poznatkov sme dokázali charakterizovať 
výrobný proces vína so zameraním na spôsoby lisovania. Po preštudovaní literatúry sme sa rozhodli 
vo výrobnom procese aplikovať pneumatické lisovanie. Jednotlivé merania a výsledky našej práce 
boli realizované vo vybranom podniku, vinárstve Brigant, ktoré využíva pneumatický lis značky 
Antico. Vďaka opakovaným meraniam turbidity a výlisnosti troch vybraných odrôd, v dvoch rokoch 
zberu 2018 a 2019, sme dospeli k viacerým záverom. Vinárstvo Brigant počas zberu využíva ručný 
zber s prísnou selekciou. Naše merania sme realizovali počas lisovania troch odrôd a to Chardonnay, 
Rizling rýnsky a Veltlínske zelené. Porovnaním jednotlivých rokov možno povedať, že aj keď sme 
v roku 2019 získali mušt s vyššou turbiditou, tak pri spracovaní rovnakého množstva hrozna sme 
získali vyššiu výlisnosť a signifikantne vyšší objem muštu bez ohľadu na rozdielnosť odrody. V 
závere našej práce možno povedať, že porovnaním s inými autormi, sa aj v našej práci potvrdilo, že 
pneumatické lisovanie vplýva na turbiditu muštu a ovplyvňuje celkový získaný objem muštu. 
Rozdiely medzi jednotlivými odrodami ako aj medzi rokmi lisovania sú spôsobené iným zložením 
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bobúľ ovplyvneným odrodovou charakteristikou, ale aj odlišným počasím. Predpokladáme, že 
zaťaženie materských rastlín v roku 2018 vplývalo na nižšiu turbiditu, ale tým pádom ovplyvnilo aj 
kvalitu zberaného hrozna. 
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APLIKÁCIA BEZTRIESKOVÉHO REZANIA DREVA V ZAHRADNÍCTVE  
APPLICATION OF CHIPLESS WOOD CUTTING IN HORTICULTURE  

JÁN KOVÁČ, JOZEF KRILEK  
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene  

 
 

Abstract: On the score of largeness energic slope and value chipless cutting is very important 
analysis cutting forces in process chipless cutting. This paper is focused on the 
description of the methodology of chipless wood cutting in horticulture. The task of the 
article is to describe in detail the selected measurement methodology that will be used 
for the research in the research. The proposed methodology is based on theoretical and 
practical knowledge of wood splitting. The measurement methodology is based on 
laboratory measurements. Based on the set methodology, laboratory measurements of 
chipless wood cutting using single-acting flat cutting knives will be carried out. 

Keywords: chipless cutting, methodology of wood cutting, cutting force. 
 

ÚVOD 
Tradičné, už dlho existujúce spôsoby zberu drevín sú veľmi neefektívne z hľadiska tvorby 

odpadu, ale aj z hľadiska náročnosti na obsluhu a počet pracovníkov. Najčastejšie je zber 
vykonávaný pomocou motomanuálnej ťažby, kedy je vysoké riziko poranenia sa, efektívnosť je  
nízka a náročnosť na počet pracovníkov je vysoká. V moderných priemyselných krajinách tieto 
systémy zberu už nie sú viac životaschopné a bývajú často nahradzované mechanizovaným zberom 
v závislosti od podmienok na mieste (Moskalik et al., 2017, Lebelle et al., 2018, Spinelli et al., 2002, 
Spinelli et al., 2017). Najrozšírenejším spôsobom mechanického obrábania dreva je rezanie s tvorbou 
triesky (veľmi malá časť materiálu zrezávaná na jeden prechod noža - zuba), menej je rozšírený 
spôsob rezenia bez tvorenia triesky. Podstatou procesu rezania všetkých spôsobov mechanického 
obrábania dreva je možné lepšie pochopiť pri poznaní tzv. elementárneho rezania. 

Rezaním je definovaný proces porušovania drevných častíc ostrou hranou rezného klina 
vnikajúceho do dreva. Súčasným procesom je odstránenie množstva drevnej hmoty z jej základného 
objemu – či už za účelom jeho rozdelenia na menšie kusy, získania požadovaného tvaru alebo 
hladkosti jeho povrchu. Obsah definície vyplýva z obrázku 1. Trieskotvorný proces sa uskutočňuje 
spôsobením tých častí rezného klina, ktoré sú s drevom v bezprostrednom styku. Ich názornú 
predstavu poskytuje obrázok 2. 

 Objem dreva s prierezom D, A, A1, D1, D môžeme od ostatnej hmoty dreva oddeliť tak, že sa 
nástroj pohybuje po línii AA1 a odreže pritom vrstvu dreva o hrúbke h1. 
 

   
                Obrázok 1 Prvky rezného nástroja               Obrázok 2 Schéma procesu rezania dreva 
 
Analytický spôsob výpočtu maximálneho odporu rezania pri odvetvovaní dreva 

V procese rezania dreva sa ostrie noža opotrebováva viac ako rezné plochy rezného klina. 
Táto skutočnosť dovoľuje urobiť uzáver, že pri odrezávaní vetví klinovým nožom sa netvoria pred 
reznou hranou trhliny a preto medzi reznou hranou a drevom zostáva neprerušený pás dreva počas 
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celého procesu rezania. Výpočet síl, pôsobiacich na ostrie noža, pre daný prípad beztrieskového 
rezania dreva sa vykonáva podľa metódy Voskresenského. Všetky výpočty sú vykonávané pre reálny 
nôž s reznou hranou, ohraničenou krivkovou plochou, charakterizovanou rádiusom otupenia ρ. 

Vo výpočtoch sa predpokladá, že tlak dreva na ostrie noža sa rozdeľuje rovnomerne po celom obryse 
B a C (obrázok 3). 

Logickým základom takéhoto predpokladu je ten faktor, že rádius otupenia ρ prakticky 
zostáva konštantným pre ľubovoľný oblúk B a C v dôsledku toho, že merný tlak od dreva na reznú 
hranu sa rozdeľuje rovnomerne. Na základe vyššie uvedeného možno uvažovať, že koeficient trenia 
f0, medzi drevom a ostrím rezného nástroja sa nemení v priečnom priereze reznej hrany a je 
ohraničený obrysom B a C.  

Rozdelíme povrch reznej hrany B a C na dva úseky: AB a AC. Úsek ostria AB drevo obteká 
v smere od A do B, úsek AC drevo obteká od A do C, preto trecie sily na týchto úsekoch majú opačný 
smer. Trecia sila FT1 na úseku AB má smer dotyčnice k obrysu AB a FT2 má smer dotyčnice k obrysu 
AC. Sily FT1 a FT2 sú dôsledkom síl FN1 a FN2 normálového tlaku dreva na ostrie. Sily FR1 a FR2 sú 
príslušnou výslednicou síl FN1 a FT1, taktiež výslednicou síl FN2 a FT2. Pre určenie výslednice FS0 a 
jej zložiek FP0 a FQ0 sledujeme oddelene ostrie noža so všetkými naň pôsobiacimi silami (obrázok 
4). 

 

  
     Obrázok 3 Silové pôsobenie vetvy na ostrie noža          Obrázok 4 Detailné pôsobenie síl na ostrie noža 

 
Výslednicu FS0 určíme z nasledovného vzťahu:  

𝐹𝐹𝑆𝑆0 = �𝐹𝐹𝑅𝑅12 + 𝐹𝐹𝑅𝑅22 − 2 ⋅ 𝐹𝐹𝑅𝑅1 ⋅ 𝐹𝐹𝑅𝑅2 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜀𝜀      (1)  

Veľkosť normálovej sily FN1 sa určuje zo vzťahu:  

𝐹𝐹𝑁𝑁1 = 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 90−𝛿𝛿
180

        (2) 

kde:  
b – kratšia os elipsy reznej plochy, 
p = σB(ϕ) – medza pevnosti dreva základu vetví na stlačenie pod uhlom k smeru vlákien. 

 

Analogicky určíme veľkosť normálovej sily FN2 : 

𝐹𝐹𝑁𝑁2 = 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 90+𝛼𝛼
180

        (3) 

Vtedy tangenciálne sily trenia možno určiť podľa nasledujúcich vzorcov: 

𝐹𝐹𝑁𝑁1 = 𝑓𝑓0 ⋅ 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅
90−𝛿𝛿
180

        (4) 

𝐹𝐹𝑁𝑁2 = 𝑓𝑓0 ⋅ 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅
90+𝛼𝛼
180

        (5) 
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Odtiaľ výslednice FR1 a FR2 sa určia ako geometrická suma normálových a dotyčnicových síl a po 
jednoduchých úpravách rovnice nadobudnú konečný tvar podľa nasledujúcich vzťahov:  
 
𝐹𝐹𝑅𝑅1 = 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 90−𝛿𝛿

180
⋅ �1 + 𝑓𝑓02       (6) 

𝐹𝐹𝑅𝑅2 = 𝑝𝑝 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑏𝑏 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 90+𝛼𝛼
180

⋅ �1 + 𝑓𝑓02       (7) 

Po dosadení hodnôt FR1 a FR2 do základnej rovnice a keď násobíme a urobíme nevyhnutné 
matematické úpravy, dostaneme: 
 
𝐹𝐹𝑆𝑆0 = 𝑝𝑝⋅𝜌𝜌⋅𝑏𝑏⋅𝜋𝜋

180
⋅ �(1 + 𝑓𝑓02) ⋅ [(90 − 𝛿𝛿)2 + (90 + 𝛼𝛼)2 − 2 ⋅ (90 − 𝛿𝛿) ⋅ (90 + 𝛼𝛼) ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜀𝜀] (8) 

kde:  

ε - uhol medzi výslednicami FR1 a FR2 

 

Z obrázka 3, po vykonaní geometrických konštrukcií a algebraických úpravách, dostaneme: 

𝜀𝜀 = 2 ⋅ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 1
𝑓𝑓0
− 𝛿𝛿−𝛼𝛼

2
− 90        (9) 

Zložky FP0 a FQ0 sa určujú z nasledovných vzťahov: 

𝐹𝐹𝑃𝑃0 = 𝐹𝐹𝑆𝑆0 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜔𝜔1      a     𝐹𝐹𝑄𝑄0 = 𝐹𝐹𝑆𝑆0 ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔1      (10) 

kde:  

ω1 – uhol medzi vektorom sily FS0 a vektorom reznej rýchlosti 

 

Pre určenie veľkosti uhla ω1 platí nasledujúci vzťah: 

𝜔𝜔1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 1
𝑓𝑓0
− 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 (90−𝛿𝛿)⋅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜀𝜀

(90−𝛿𝛿)⋅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜀𝜀+90+𝛼𝛼
− 90+𝛼𝛼

2
     (11)                      

Horizontálnu zložku FP0 je potrebné sledovať ako časť všeobecného rezného odporu. 

 
MATERIÁL A METÓDY  
 Rezanie drevnej hmoty klinovým nožom bez tvorby triesky je sprevádzané značnou 
deformáciou dreva v rovine rezania, t.j. v mieste kontaktu s čelom noža ako aj v zóne, ktorá susedí s 
touto rovinou. Známe je z teórie beztrieskového rezania, že hlavnou zložkou odporu pri vnikaní noža 
do dreva je predovšetkým odpor vlákien deformácií. Pritom trecia sila (zložka odporu) na plochách 
noža je funkciou odporu deformácií, jej veľkosť je závislá od veľkosti koeficienta trenia. Cieľom 
meraní bude porovnanie reznej rýchlosti vzhľadom na veľkosť rezného odporu s ohľadom na kvalitu 
rezného procesu. Skúšky budú prebiehať na zariadení pre strihanie dreva vysokou rýchlosťou s 
vratným pohybom strižného mechanizmu, pohon strižného mechanizmu je vykonávaný 
pneumatickým valcom. Pri experimentálnych skúškach rezania dreva na uvedenom meracom stende 
s pneumatickým valcom na meranie rýchlosti bude použitý snímač zrýchlenia, ktorým sa odmeria 
zrýchlenie noža za určitú časovú jednotku, z čoho dostaneme rýchlosť odvetvovania. Na meranie 
priebehu síl použijeme tlakový snímač, umiestnený v pneumatickom valci. Priebeh a jednotlivé 
výsledky merania budú zobrazovať na harddiskovom zapisovači MC – HDR od firmy BMC (obrázok 
5). 
 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Pri zrezávaní vetvy v mieste jej vyrastania charakter priebehu reznej sily pôsobiacej v smere 
posuvu noža je tvarom blízky trojuholníku so zrezaným vrcholom, pričom rýchlosť pohybu režúceho 
noža je zrkadlovým obrazom pôsobenia reznej sily. Pri zväčšovaní hĺbky vnikaním noža rezná sila 
rastie lineárne a rýchlosť rezania lineárne klesá, priebeh sa zhoduje čo do tvaru s typickou krivkou 
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celkových deformácií dreva, diagram pri namáhaní dreva v ohybe a stláčaní pozdĺž vlákien. Lineárna 
závislosť reznej sily (obrázok 6) sa mení obyčajne len pri hĺbke vnikania nástroja rovnej približne 
0,5.do, alebo niečo menej ako polovica priemeru vetvy.   
 

 
Obrázok 5  Bloková schéma procesu merania pri laboratórnych skúškach odvetvovania: 

1 – harddiskový zapisovač BMC MC-HDR, 2 – zdroj snímača zrýchlenia, 3 – snímač zrýchlenia  MEMS, 4 – 
rezný nástroj, 5 – pneumatický valec, 

6 – kompresor - tlaková stanica, 7 – zdroj snímača tlaku, 8 – snímač tlaku 
 
 

 
Obrázok 6 Priebeh reznej sily pri rezaní vetvy 

 
S rastom rezného uhla pri jednej a tej istej hĺbke vniknutia noža, sa zväčšuje priemerná 

hodnota deformácie vlákien, nachádzajúcich sa v zóne pôsobenia čela noža. To musí viesť k rastu 
deformačnej sily. Jednako stupeň tohto rastu bude závisieť taktiež od veľkosti momentu odporu 
nezrezanej časti vetvi, zodpovedajúcej danej hĺbke vniknutia. V súlade so známym predpokladom  
z literatúra pre drevo nachádzajúce sa pod pôsobením vzrastajúceho zaťaženia, je charakteristické 
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rozdelenie procesu deformovania na dve výrazne odlišné oblasti, oblasť neúplnej pružnosti pri σ ∠ 
σm a oblasť plastického tečenia pri σ ≥ σm, ktoré je charakteristické prítomnosťou nevratných 
deformácií. Tvorením daných zón deformovania možno objasniť charakter krivky zmeny reznej sily 
na úseku jej rastu (stúpania). 
 Pri vnikaní noža, pokiaľ deformácie v zóne minimálneho momentu odporu ohybu 
nevychádzajú za oblasť neúplnej pružnosti, t.j. pri σ ∠ σm bude lineárna závislosť. Daná závislosť 
sa nemení, pokiaľ napätia v tejto zóne nedosahujú medze pevnosti. Taký proces musí prebiehať 
nezávisle od geometrických parametrov noža a druhu dreviny, ak pritom sa nemení charakter rezania, 
napríklad nedochádza k rozvlákneniu alebo po elementoch k štiepaniu v zrezávanej vrstve dreva. 
 
ZÁVER 

V tejto súvislosti prebieha v posledných rokoch výskum možností riešenia viacerých 
problémov súvisiacich zo zlepšeným kvality procesu beztrieskového delenia drevnej hmoty a tým 
vyššou výkonnosťou príslušného stroja. 

Zistené hodnoty rezných síl, navrhované parametre rezných nástrojov, poznatky  o 
možnostiach zníženia rozsahu poškodenia dreva pri beztrieskovom delení tvoria priamo 
realizovateľné výsledky pre navrhovanie rezných nástrojov, dimenzovanie funkčných častí a 
stanovenie požadovaného príkonu stínacích hlavíc strojov. Získané výsledky a poznatky sa môžu 
uplatniť aj pri projektovaní pracovných mechanizmov stínacích hlavíc, prípadne i pri vývoji rezných 
mechanizmov a parametrov procesu beztrieskového rezania.  
¶ 
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ANALÝZA TECHNOLÓGIÍ NA ODSTRÁNENIE ODREZKOV Z VINOHRADOV 
ANALYSIS OF TECHNOLOGIES FOR REMOVING PRUNINGS FROM VINEYARDS 

JOZEF KRILEK, JÁN KOVÁČ 
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene  

 
 

Abstract: The article focuses on the analysis of technologies for the removal of prunings from 
vineyards. The article describes the basic technological procedures for the disposal of 
vineyard prunings, where subsequently the technology and machinery for the processing 
and harvesting of vineyard prunings for energy purposes is described. Based on the 
analysis of the machinery, the processing of prunings by crushing or chipping dominates. 
For the analysis, data of 298 chipping machines from 37 manufacturers for the processing 
of dendromass were processed. The form of the article is theoretical, mainly focused on 
comparing the technical parameters of the chipping machines available on the market 
with a vision of a broader analysis of the technical parameters. 

Keywords:  Prunings, machinery, technology, chipper, removal of prunings, technical parameters 
 

ÚVOD 
Vinice sú typicky stredomorskou plodinou, hoci sú bežné všade tam, kde klíma ponúka 

priaznivé podmienky pre túto cennú plodinu. V rámci SR bola v roku 2020 celková plocha aktuálne 
vysadená viničom 15 080 ha, z toho rodiace vinohrady predstavujú 11 090 ha, nerodiace vinohrady 
do 3 rokov 1 131 ha a neobrábané vinohrady 2 859 ha. V integrovanej produkcii sa nachádza 5 272,45 
ha vinohradov a v ekologickej produkcii sa nachádza 172,18 ha. Z celkovej výmery sa 4 034 ha 
nachádza v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, 4 318 ha v Južnoslovenskej vinohradníckej 
oblasti, 3 055 ha v Nitrianskej vinohradníckej oblasti, 1 795 ha v Stredoslovenskej vinohradníckej 
oblasti, 773 ha vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a 1 105 ha vo vinohradníckej oblasti 
Tokaj. Muštové biele odrody predstavujú výmeru 10 338 ha, muštové odrody modré 3 826 ha, 
stolové odrody 121 ha, a vinič podpníkový 45 ha. Výmera 752 ha je vysadená zmesou odrôd. Pri 
rozdelení na plochy určené na výrobu vín s CHOP alebo CHZO, tu je celková plocha 14 537 ha a 
plocha pre výrobu vín bez chráneného označenia je 506 ha (Výročná správa za rok 2020). 

V súčasnosti nadobúdajú vinice aj kultúrne, historické a estetické hodnoty, ktoré 
charakterizujú špecifické regióny. Vinohrady vyžadujú veľa starostlivosti, vrátane každoročného 
prerezávania, ktoré generuje ekvivalent aspoň 1 tony suchej sušiny (odt) zvyškovej biomasy na 
hektár (Laraia et al. , 2001). V Taliansku je ročné množstvo zvyškov pochádzajúcich z prerezávania 
olivových hájov, viníc a iných sadov sa odhaduje na 2,85 milióna ton, po odpočítaní množstiev, ktoré 
sa už získali pre tradičné formy použitia (Di Blasi et al. , 1997). Zvyšky z prerezávania môžu účinne 
nahradiť tradičné výrobky z dreva na energetické a priemyselné využitie (Ntalos a Grigoriou, 2002) 
a vo všeobecnosti zohrávajú dôležitú úlohu v akejkoľvek analýze dostupnosti biomasy vykonávanej 
v stredomorskom regióne (Bernetti et al. , 2006). 

Doposiaľ sa nakladanie so zvyškami z prerezávania vo všeobecnosti predstavovalo skôr ako 
problém likvidácie než ako príležitosť na vytváranie dodatočných príjmov. Zvyšky po prerezávaní 
sa v súčasnosti buď mulčujú, alebo hromadia a spaľujú, pričom náklady sa odhadujú najmenej na 50  
€.ha−1 (ARSIA, 2009). Rýchly rozvoj bioenergie však vyvolal rastúci dopyt po energetickej biomase 
(Masera et al. , 2006), čím poskytuje potenciálny odtok pre zvyšky z prerezávania. Takúto príležitosť 
je možné využiť len vtedy, ak biomasa dodávaná konečnému užívateľovi je v rámci reálne 
stanovených cenových limitov. Preto existuje záujem o vývoj nákladovo efektívnych technológií na 
zber, spracovanie a dodávanie zvyškov z prerezávania. V danom článku sme sa zamerali na prehľad 
technológií na spracovanie odrezkov z viníc s následným spracovaním technických parametrov 
sekacích strojov na spracovanie dendromasy. 

Už nejaký čas ponúka množstvo výrobcov strojov špeciálne náradie na zber zvyškov z 
prerezávania. V súčasnosti možno technológie zberu zvyškov rozdeliť podľa techniky spracovania 
medzi technológie drvenia (drvenia) a technológie lisovania. Boli vyvinuté stroje na zber, drvenie a 
zber zvyškov, ktoré pochádzajú z konvenčných mulčovačov, ktoré sú vybavené zásobníkom alebo 
dúchadlom. Tie, ktoré sú vybavené dúchadlami, sú navrhnuté tak, aby nasmerovali tok rozdrvených 
zvyškov na sprievodný príves. Ako alternatíva existujú lisy ktoré dokážu pozbierať zvyšky, zhutniť 
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ich do jednotiek bežnej veľkosti a tvaru, zviazať balík a položiť ho na zem na neskorší zber. Lisy sú 
buď odvodené od bežných lisov na slamu, alebo sú špeciálne navrhnuté na lisovanie zvyškov po 
prerezávaní. Balenie predstavuje ďalší krok v reťazci výroby paliva, ale ponúka výhodu 
jednoduchšieho skladovania, pretože balíky možno skladovať, zatiaľ čo čerstvé štiepky majú 
tendenciu sa veľmi rýchlo rozkladať. Bez ohľadu na použitú technológiu je väčšina nástrojov na zber 
zvyškov po prerezávaní skonštruovaná tak, aby ich bolo možné ťahať alebo prenášať 
poľnohospodárskymi traktormi v  triede 50 – 70 kW a sú relatívne lacné a ich cena sa pohybuje v 
rozmedzí 10 000 – 15 000 €. Dnes viac ako tucet talianskych výrobcov ponúka nejaké náradie na 
zber zvyškov po prerezávaní a na francúzskom a španielskom trhu sú dostupné ďalšie značky. Tieto 
stroje vzbudili v posledných rokoch značný záujem, ale objavilo sa len veľmi málo štúdií o výkone 
zberačov zvyškov po prerezávaní. 

Najdôležitejšou každoročnou činnosťou vo vinohrade je rez počas vegetačného pokoja - 
odstraňovanie starého dreva počas vegetačného pokoja. Považuje sa za najdôležitejší a najdrahší 
postup obhospodarovania vinohradu, pretože od neho závisí kvalita a množstvo neskôr zozbieraného 
hrozna. Dormantný rez by sa mal vykonávať počas obdobia vegetačného pokoja viniča od opadu 
listov do pučania pukov, pričom najvhodnejším obdobím na vykonanie tejto práce je koniec zimy až 
začiatok jari, aby sa predišlo zimným poraneniam. Výhodám a technikám dominantného rezu sa 
nebudeme venovať, zatiaľ čo tentoraz sa zameriame na manažment likvidácie viniča rezom. 

Po dormantnom prerezávaní sú vinohrady plné starých odrezaných výhonkov a drevín a 
iných zvyškov po prerezávaní. Preto sme sa hlbšie pozreli na riadenie likvidácie odrezkov viniča. 

 

 
Obrázok 1 Odrezky vo vinici po prvom poreze (https://www.evineyardapp.com/blog/2018/02/28/what-to-

do-with-the-vine-prunings-after-dormant-pruning/) 
 

Podľa všeobecných postupov si väčšina pestovateľov viniča vyberá jednu z nasledujúcich 
techník likvidácie odrezkov: 

 odstránenie všetkých odrezkov viniča z vinohradu a ich spálenie – toto je najrozšírenejší 
spôsob a je praktický najmä v prípade napadnutého viniča (kvôli škodcom a chorobám) (Obr. 
2). V niektorých krajinách (osobne som to prvýkrát videl vo Francúzsku) sa rezy viniča pália 
vo vinohrade už počas rezu. Zatiaľ čo v niektorých iných vinohradníckych krajinách 
vinohradníci po nečinnom reze zbierajú všetky odrezky na hromadu (mimo vinohradu) a 
potom odrezky spália. Tak či onak, otvorené spaľovanie znečisťuje ovzdušie oxidom 
uhličitým, sadzami (uhlíkové častice), časticami a inými plynnými emisiami, ktoré zvyšujú 
uhlíkovú stopu vinárskeho priemyslu. 

 mechanické sekanie alebo mulčovanie vo vinohrade – Ak nie sú rezy napadnuté škodcami 
a chorobami, môžu predstavovať dobrý zdroj živín. Aby vinohradníci vrátili (vinnej réve) 
živiny späť do pôdy, odrezky sa môžu v strede viniča rozdrviť alebo nasekať na menšie 
kúsky a použiť ako zdroj živín pre krycie plodiny, pôdu a vinič.  
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 odstraňovanie odrezkov z vinohradu, rezanie alebo štiepkovanie rezaného materiálu na 
kompost a neskoršie vrátenie kompostu do vinohradu - Kompostovanie hroznového 
prerezávanie je skvelou alternatívou oproti spáleniu. Nielenže zložené odrezky môžu byť 
neskôr použité ako hnojivo vo vinohrade, ale pridávanie drevného odpadu z hroznového 
priemyslu do maštaľného hnoja dokonca zlepšuje kvalitu samotného maštaľného hnoja. 
Pridávanie odrezkov viniča do maštaľného hnoja zvyšuje pomer C:N maštaľného hnoja. 
Odrezky sú bohaté na uhlík, pomáhajú znižovať emisie amoniaku, zadržiavanie dusíka v 
komposte a riedenie zložiek obmedzujúcich aplikáciu, ako sú P, K a soli. To všetko 
umožňuje vyššie aplikačné dávky kompostu. 

 zber odrezkov z vinohradu pre energetické účely (spaľovanie) –- Ďalšou možnosťou 
udržateľného a hospodárneho využitia odrezkov viniča je ich najprv vysušiť a potom zviazať 
do zväzkov, alebo jednoduchý zvoz a následné spracovanie na štiepku alebo pelety a použiť 
na energetické účely (vykurovanie). Podľa Krečičovho výskumu je čistá výhrevnosť 
viničných odrezkov vyššia, ak ju uvedieme na kilogram, ako u drevín, ktoré sa bežne 
používajú na vykurovanie, ako je bukové drevo, hrab obyčajný a dub (Krečič, A. 2009). 
Odrezky viniča však majú nižšiu hustotu, a teda nižšiu výhrevnosť na meter kubický. Preto 
sa odrezky viniča ukázali ako skvelý alternatívny alebo doplnkový zdroj na vykurovanie 
domácností v chladných dňoch.  
 

 
Obrázok 2 Pálenie rezov viniča už počas nečinného rezu 

(https://www.evineyardapp.com/blog/2018/02/28/what-to-do-with-the-vine-prunings-after-dormant-pruning/) 
 

Technológie pre zber odrezkov z vinohradu pre energetické účely 
V prvom rade treba povedať, že odrezky sa môžu využívať nie len pre energetické účely, ale 

aj na kompostovanie. Teda odrezky vraciame napäť do vinice vo forme hnojiva s bohatým 
zastúpením živín potrebných pre vinič. Súčasné používané technológie pre využitie odrezkov 
pre energetické účely predstavujú tieto technológie:  

- lisovanie do balíkov (Obr. 3, 4), 
- vyhrňovanie odrezkov, štiepkovanie a odvoz (Obr. 5), 
- sekanie a drvenie (mulčovanie) odrezkov so zberom do zásobníka a odvoz (Obr. 6, 7). 

 
Prvou úvahou sú lisy s pevnou alebo variabilnou komorou (Obr. 3, 4). Lis s variabilnou 

komorou je najbežnejšie používaný v poľnohospodárstve, ale pre lisovanie odrezkov z viniča je 
vhodnejší lis s pevnou komorou. Lisy s pevnou komorou sú mechanicky jednoduchšie, pretože 
nepotrebujú mechanizmus, ktorý mení veľkosť komory podľa toho, ako balík rastie. Tieto lisy 
vyrobia balíky, ktoré majú menej husté stredy. Niektorí autori tvrdia, že je to dobré na sušenie; 
výskum však nepreukázal žiadnu výhodu pri sušení balíkov vyrobených pri 16 až 18 percentnej 
vlhkosti sena so stredmi s nízkou hustotou. 
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Obrázok 3 Lis CAEB quickpower 1230 (https://pdf.agriexpo.online/pdf/caeb-international-

srl/quickpower/168639-3894.html) 
 

Pri lisoch s pevnou komorou musí byť pojazdná rýchlosť traktora nižšia, inak budú balíky 
menej husté. Jednou z možností je jazdiť rýchlejšie a potom spomaliť na 6 až 8 km za hodinu pre 
vonkajší obal balíka. Táto nevýhoda je výraznejšia u ekonomických lisov s pevnou komorou ako u 
špičkových lisov. Pevný komorový lis je nevýhodou aj na konci poľa s čiastočným balíkom v lise, 
kde máte skôr chumáč sena ako malý balík. Pre zvýšenie výkonnosti a znížením počtov prejazdov 
medzi riadkami je možné lis vybaviť zásobníkom od 4 – 8 balíkov (Obr. 3). Lis môže byť vybavený 
v prednej časti zberacími vidlicami, ktoré sú potrebné pri práci v kamenistom teréne, aby sa zabránilo 
prenášaniu kameňov a skál do lisovacej komory stroja. Balíky sa potom sušia a následne spaľujú, 
prípadne sekajú pomocou štiepkovačov na energetickú štiepku alebo na výrobu kompostu. 

 

    
Obrázok 4 Lis s pevnou komorou – vľavo; Pracovný rozsah lisovacieho stroja s vyhrňovačmi a bez – vpravo 

(https://hayandforage.com/article-2312-consider-these-factors-when-buying-a-round-baler.html) 
 

Pri technológii vyhrňovanie a následné štiepkovanie s odvozom sa využívajú vyhrňovacie 
vidly vybavené s pridržiavačom, ktorými sa odrezky vyhrnú na okraj vinice na kopy. Následne sa 
odrezky zoštiepkujú pomocou štiepkovačov na výrobu štiepky.   

Mulčovače Nobili TRP-RT 120-145-175 sú nesené stroje namontované na trojbodovom 
závese zadného hydraulického zdvihu traktora. Ideálny na zber, mulčovanie a skladovanie výhonkov 
viniča a zvyškov z rezu viníc, sadov a olivových hájov (Obr. 6). Jedinečné pre veľké vaky – vyrobené 
zo špeciálneho priedušného materiálu – vďaka ktorému je mulčovaný produkt prirodzene suchý. 
Mulčovače TRP-RT dávajú možnosť správne ošetriť zvyšky po prerezávaní a zbierať ich na 
energetické účely. Rad TRT-RT je vybavený zberným zariadením na zdvíhanie zvyškov po rezaní, 
čím sa zabraňuje vniknutiu trávy, kameňov a zeminy do vnútornej mulčovacej komory. Tieto stroje 
môžu byť vybavené valčekom alebo kolieskami na nastavenie pracovnej výšky. 
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Obrázok 5 Sekacie mechanizmy sekačiek, vľavo – kotúčové, v strede – bubnové, vpravo – závitovkové 

(Krilek & Kováč, 2013) 
 

 
Obrázok 6 Mulčovač Nobili TRP-RT (https://www.nobili.com/trp-rt/s9caf9640) 

 
CAEB INTERNATIONAL vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam s nakladaním s drevnou 

biomasou z odrezkov plodín v riadkoch ponúka inovatívnu technológiu špeciálne koncipovanú na 
zber odrezkov plodín v riadkoch. Nový samohybný zberaco-sekací stroj EDY CHIPPER (Obr. 7) 
vyniká svojimi priemyselnými prevádzkovými vlastnosťami, ktoré umožňujú vytvoriť krátku reťaz 
od zberu a sekaniu odrezkov na poli až po ich konečné využitie ako zdroj energie. Výhodou daného 
stroja je že odrezky sú sekané a nie drvené, tým sa zaručí rovnomernosť veľkostí frakcií. Z hľadiska 
výkonnosti sa javí daná technológia ako najekonomickejšia, nakoľko na konci vinice je kontajner do 
ktorého naštiepkované odrezky vysype a tieto sa prevezú priamo do teplárne alebo do firmy na ďalšie 
spracovanie pre výrobu peletiek alebo brikiet. 

 

  
Obrázok 7 Zberaco-sekací stroj EDY CHIPPER (https://caebinternational.it/en/collecting-and-

chipping.html) 
 
Z daného prehľadu technológií spracovania odrezkov z vinohradov je najvhodnejšie odrezky 

odstrániť z viníc je to najrozšírenejší spôsob a je praktický najmä v prípade napadnutého viniča (kvôli 
škodcom a chorobám). Odstránenie je buď mulčovaním (drvením) s priamym zapracovaním do pôdy 
alebo zberom z vinohradov s následným spracovaním na štiepku.  

 
MATERIÁL A METÓDY 

Pre likvidáciu a spracovanie odrezkov z vinohradov dominujú stroje na drevenie a sekanie. 
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Tabuľka 1 Databáza technických parametrov sekacích strojov (Laski s.r.o, Farmi Forest, Linddana, 
Greenmech, Junkkari, Wallenstein, Carlton, Bandit Industries,Inc, Bruks, Bgu-Maschine, Backer Computer 
s.r.o, Eschlboeck Biber, Mus-Max, Vecoplan, Oska, Timberwolf, Vermeer, Laitilan Metalli Laine OY, 
Pezzolato, Morbark, Rudnick-Enners, Caravaggi, DutchDragon, Jenz, Kesla, Rabaud, Chippers International, 
Müllers & Backhaus, Urban Kovo, Teknamotor, Redwood, Negri) 

Č. 
Značka Model 

Výkon 
[kW] 

Typ 
pohonu 

Vstupný 
otvor v x š 

[mm] 

Hmotnosť 
[kg] 

Počet 
nožov 

Typ 

1. 

EUROPE 
FORESTRY 

C1175 300 motor 
600 x 
1060 

10 000 4 bubnový 

2. 
C1060 194 motor 

600 x 
1060 

8500 4 bubnový 

3. C960 194 motor 520 x 850 7500 4 bubnový 
4. C950 90 motor 520 x 710 7000 3 bubnový 
5. 

DC955 335 PTO 
450 x 
1000  

3200 4 kotúčový 

6. DC940 186 PTO 300 x 580 2230 3 kotúčový 
7. C140 10,3 motor 560 x 330 340 2 bubnový 
8. DC180 21 motor 180 1190 2 bubnový 
9. C70 4,6 motor 335 x 230 185 2 bubnový 
10. C200 22,4 motor 200 1800 2 bubnový 
11. 

DUTCH 
DRAGON 

EC 6545 110 
PTO / 
motor 

650 x 520  3940 2 bubnový 

12. 
EC 9045 257 

PTO / 
motor 

900 x 520 7 330 2 bubnový 

13. 
EC 6060 410 

PTO / 
motor 

600 x 600 9500 4 bubnový 

14. 
EC 10045 205 PTO 

1000 x 
450 

11 000 6 bubnový 

15. 

Ufkes Greentec 

VC 930/8 150 PTO 300 x 580 9500 3 bubnový 
16. VC 930/13 150 PTO 300 x 580 9500 3 bubnový 
17. VC 942/13 164 PTO 420 x 710  10 000 3 bubnový 
18. VC 952/20 186 PTO 520 x 850 10 250 3 bubnový 
19. 942 105 motor 420 x 710  2000 3 bubnový 
20. 952 205 motor 520 x 850 2000 3 bubnový 
21. 

952 MEGA 205 motor 
520 x 
1660 

2230 4 bubnový 

22. 930 186 PTO 300 x 580 2230 3 kotúčový  
23. 

1445 335 PTO 
450 x 
1000 

3800 4 kotúčový  

24. 

Junkkari 

HJ 4M 50 PTO 130 x 100 172 3 kotúčový 
25. HJ 5M 70 PTO 200 x 200 295 4 kotúčový 
26. HJ 10M 90 PTO 260 x 260 530 4 kotúčový 
27. HJ 200 G 70 PTO 190 x 190 560 4 kotúčový 
28. HJ 260 C 100 PTO 260 x 260 770 4 kotúčový 
29. HJ 500 C 200 PTO 450 x 450 2500 2 kotúčový 
. . . . . . . . . 
298. 

URBAN KOVO TR 110 52,1 PTO 200 x 200 670 6 
protibežné 

hriadele 
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Preto sme sa zamerali na jednu z technológií - sekanie na výrobu štiepky z odrezkov. 
Hlavným cieľom je databáza sekacích strojov obsahujúca technické parametre a jej rozbor. Databáza 
tvorí 298 strojov od 37 výrobcov sekacích strojov. Databáza technických parametrov sekacích 
strojov predstavuje firmy Laski s.r.o, Farmi Forest, Linddana, Greenmech, Junkkari, Wallenstein, 
Carlton, Bandit Industries,Inc, Bruks, Bgu-Maschine, Backer Computer s.r.o, Eschlboeck Biber, 
Mus-Max, Vecoplan, Oska, Timberwolf, Vermeer, Laitilan Metalli Laine OY, Pezzolato, Morbark, 
Rudnick-Enners, Caravaggi, DutchDragon, Jenz, Kesla, Rabaud, Chippers International, Müllers & 
Backhaus, Urban Kovo, Teknamotor, Redwood, Negri. Prehľad je zameraný na všetky druhy 
sekačiek našich i zahraničných výrobcov. Je spracovaný podľa príslušných štátov a výrobcov. 
V rozbore sa zaoberáme analýzou vybraných technických parametrov a ich celkovým 
vyhodnotením. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tejto kapitole sme analyzovali a stručne popísali vybrané technické parametre sekacích 
strojov pomocou grafov (histogramov). Technické údaje pre vyhodnotenie sú uvedené v tabuľke 1. 

Typ sekacieho ústrojenstva 
Obrázok 8 znázorňuje rozdelenie sekačiek podľa typu sekacieho ústrojenstva. Najčastejšie 

vyskytujúce sa vyhotovenia sekacích ústrojenstiev sú bubnové a kotúčové. Pomer bubnových a 
kotúčových sekačiek na trhu je skoro rovnaký. Závitovkové sekacie stroje a stroje s protibežnými 
hriadeľmi sa vyrábajú zriedkavo. Na ich výrobu sa špecializujú určité firmy, ktorých je málo. Tvoria 
úzky profil z celkovej ponuky sekacích strojov. 

 
Typ pohonu sekacieho stroja 

Obrázok 9 opisuje rozdelenie sekacích strojov podľa spôsobu pohonu do 3 kategórií. Najviac 
vyrábaným prevedením je sekací stroj s vlastným vznetovým motorom. Najmenej častým prípadom 
sú kombinovane riešené sekačky, schopné vlastného pohonu ako aj napájania od kĺbového hriadeľa 
(PTO). 

 
Priemer vstupného materiálu 

Zo zistených údajov a grafu číslo 10 sme došli k záveru, že väčšina vyrábaných sekacích 
strojov je schopná posekať materiál o priemere od 100 do 300 mm. Ide hlavne o sekačky na sekanie 
drevného odpadu, konárov atď. Pre daný graf boli zvolené všetky možné priemery vstupného 
materiálu, nakoľko balíky môžu mať priemer aj 800 mm.  

 

 
Obrázok 8 Typ sekacieho ústrojenstva 
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9 7

BUBNOVÝ KOTÚČOVÝ ZÁVITOVKOVÝ PROTIBEŽNE HRIADELE

Typ sekacieho ústrojenstva
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Obrázok 9 Typ pohonu sekacieho stroja 

 

 
Obrázok 10 Priemer vstupného materiálu 

 
Výkon sekacieho stroja 

Z obrázku 11 vyplýva, že najviac sekačiek je vyrábaných s nižšími výkonmi do 100 kW. 
Sekačky s výkonmi 600 a viac kW sú veľmi zriedkavé, určené hlavne do priemyselnej výroby. Jedná 
sa o veľké stacionárne sekačky.  
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Obrázok 11 Výkon sekacieho stroja 

 
ZÁVER 

Dormantný rez viniča je dôležitou každoročnou vinohradníckou činnosťou, ktorou 
pripravujeme vinič na nové vegetačné obdobie. Po reze bývajú vinohrady plné rezov viniča. Väčšina 
vinohradníkov jednoducho volí otvorené spaľovanie starého odpadu z dreva viniča, hoci to nie je 
príliš udržateľné a ani ekologické riešenie. Rezy sú totiž plné živín (prijatých počas 
predchádzajúceho vegetačného obdobia z pôdy) a predstavujú tak výborné hnojivo pre vinič. 
Samozrejme, je to užitočné, ak nie sú infikované chorobami viniča. Odrezky viniča je možné použiť 
aj na vykurovanie, ak má vinárstvo horiace kachle, ktoré sa dajú použiť na vykurovanie. 

S odrezkami z vinohradov v radoch (vinice, olivové háje, sady) sa dlho nakladalo ako s 
nerentabilným odpadovým materiálom, a preto sa likvidovalo, či už mulčovaním alebo 
nahromadením a spálením. Dnes vieme, že je obmedzujúce považovať odrezky za odpadový produkt, 
pretože si vyžadujú manipuláciu so strojmi a ľudskou silou, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje 
obchodné zisky. 

Pravdou je, že táto hmota obsahuje tiež energiu. V dnešnej dobe honby za alternatívnymi 
zdrojmi energii sa tieto trendy dotkli aj vinohradníctva. V ostatnej dobe je to aj forma balíkovania a 
následné spaľovanie, alebo jednoduchý zvoz a následné spracovanie na štiepku alebo pelety. 
Možným riešením je odstránenie jedného technologického kroku a to využitie sekacích nožov 
(Krilek, 2013, Krilek et al. 2021), kde bude zachovaná rovnomernosť frakcií o veľkosti peletiek. 
Vinič a vinárska biomasa sa dá využiť aj pri pyrolýze, tepelnom rozklade materiálov pri zvýšených 
teplotách v inertnej atmosfére. Pyrolýza zahŕňa zmenu chemického zloženia a je nezvratná. Produkty 
môžu zahŕňať bioolej, syntézny plyn, drevný alkohol a biouhlie. Tieto produkty možno použiť na 
výrobu elektriny a tepla a dokonca aj vodíka s prílohami. Významným pokrokom v poslednej dobe 
bol vývoj menších prenosných jednotiek vhodných na umiestnenie vo vinárskych závodoch, čím sa 
pyrolýza privedie k biomase a biomasa sa neprivedie do pyrolýznych jednotiek, čo je drahšie 
(https://pyrotechenergy.com/about/) 

Z databázy a obrázkov je jasne vidieť široké portfólio vyrábaných sekacích strojov. Súčasný 
trh ponúka sekačky vyhovujúce všetkým oblastiam použitia ako aj požiadavkám výrobcov štiepky. 
Danú databázu by bolo vhodné doplniť ešte o údaje ako je cena stroja, výkonnosť a potom ich 
navzájom porovnať, kde by výsledky dávali lepší prehľad technických parametrov a tým aj výber 
vhodného stroja na základe marketingovej analýzy strojov. Z daných grafov je možné vytvoriť 
databázu sekačiek podľa technických parametrov (potrebný výkon, výkonnosť, priemer dreva, počet 
nožov, pohon, náklady, životnosť nástrojov ....), ktorá by dávala prehľad o ponúkaných sekačkách 
na trhu, čím by sa dalo rýchlo zistiť typ sekačky podľa požiadaviek prevádzkovateľa (Kováč & 
Krilek, 2010). 
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PRAKTICKÉ VYUŽITIE ODPADOV Z VINOHRADNÍCTVA 
NA ENERGETICKÉ ÚČELY 

PRACTICAL UTILIZATION  OF WASTES FROM VITICULTURE 
FOR ENERGY PURPOSES 

KOLOMAN KRIŠTOF1, ANDREJ FRANCISCI1, JÁN JOBBÁGY1, MICHAL ANGELOVIČ1, 
PATRIK BURG2 

  1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav poľnohospodárskej techniky, 
dopravy a bioenergetiky 

2Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradnické techniky 
¶ 
¶ 

Abstract: Agropelety sa zaraďujú medzi ekologické palivo z dôvodu, že pri spaľovaní vzniká len 
toľko CO2 koľko rastlina spotrebuje pri fotosyntéze. Ekologické dôvody využívania biomasy na 
energetické účely získavajú stále viac na vážnosti. Cieľom štúdie bolo zhodnotenie technických 
prostriedkov využívaných v systéme spracovania poľnohospodárskych odpadov a možnosť vyžitia 
odpadu z vinohradov ako súčasti už produkovaných agropeliet cez skúmanie vplyvu zloženia 
vstupného materiálu pri výrobe peliet prostredníctvom fyzikálno – chemických vlastností. V štúdii 
boli vyhodnotené varianty A, B, C peliet. Výsledky záležali od toho, z akého materiálu boli 
agropelety vyrobené. Dôležitým faktorom je aj pomer vstupného materiálu pri výrobe. 
Poľnohospodárske odpady sa v mnohých prípad vyvážali na skládku komunálnych odpadov alebo 
zapracovávali do pôdy. V súčasnosti sa racionálne spracujú ako ekologické palivo. Ekologické z toho 
dôvodu, že pri horení vzniká len toľko CO2 koľko rastlina spotrebuje pri fotosyntéze. Do budúcnosti 
by bolo dobré, aby sa začali vo väčšej miere aj v Slovenskej republike využívať agropelety ktorých 
vlastnosti nie sú ovplyvnené pridaním odpadov z vinohradníctva. Touto cestou je možné energeticky 
zužitkovať odpad z vinohradníctva na energetické účely. 

¶ 
Kľúčové slová: energia, pelety, vinohradníctvo, odpad, spaľovanie 

¶ 
ÚVOD 

V Slovenskej republike, tak isto ako aj vo svete, rastie spotreba elektrickej a tepelnej energie 
z dôvodu nárastu populácie obyvateľstva. Ako zdroj energie je v SR využívané hlavne hnedé a čierne 
uhlie. Ide však o fosílne – neobnoviteľné zdroje energie, ktoré majú obmedzene zdroje. Zlý vplyv 
fosílnych palív spočíva ako v ťažbe, tak aj v následnom spracovaní. Termickým využívaním sa z 
paliva do atmosféry uvoľňuje veľké množstvo nebezpečných látok. Racionálnym riešením ako znížiť 
spotrebu fosílnych palív by bolo spaľovanie peliet. Agropelety sa raďajú medzi ekologické palivo z 
dôvodu, že pri spaľovaní vzniká len toľko CO2 koľko rastlina spotrebuje pri fotosyntéze. Moderné 
peletové kotly sa vďaka automatickému spúšťaniu horáka aj prísunu peliet, digitálnej regulácii a 
modulárnej konštrukcii, svojím komfortom vykurovania a jednoduchou obsluhou prakticky 
vyrovnáva plynovým alebo olejovým vykurovacím systémom. Tento spôsob vykurovania so sebou 
však prináša mnoho otázok ako v oblasti ekonomickej, tak ekologické. Pre docielenie vysokej 
účinnosti 85 - 92 [%] a tým aj ekonomickej prevádzky kotla, je nutné dbať na vysokú kvalitu 
spaľovaných peliet (MELIŠOVÁ, 2004; MAGA – PISZCZALKA, 2006.). 

Medzi disponibilné zdroje biomasy z poľnohospodárskej prvovýroby počítame slamnatú 
biomasu hustosiatych obilnín, kukurice, repky, slnečnice a odpadové drevo z ovocných sadov a 
vinohradov o celkovej hmotnosti 2 373 tisíc ton. Táto biomasa, pretože sa jedná prevažne o suchú 
hmotu (na suché procesy), sa môže využiť na produkciu tepla spaľovaním. Energetický potenciál bol 
stanovený na základe výhrevnosti jednotlivých druhov biomasy a predstavuje hodnotu 32,59 PJ. 
Biomasa má v najbližších 5 až 10 rokoch aj v SR najväčší technický potenciál v rámci OZE. 
Využívanie biomasy vzhľadom na jej technický potenciál je nedostatočné a jej využívanie v roku 
2005 bolo 17 PJ, čo tvorí 2 % z celkovej spotreby energie. Biomasa má veľkú perspektívu pri výrobe 
tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch vo forme drevných peliet, 
štiepok, slamy a v domácnostiach vo forme palivového dreva, peliet a brikiet. Pomerne rýchlym 
riešením zvýšeného využívania biomasy je spaľovanie v tepelných elektrárňach a pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla (teplárne). V prípade väčších zariadení jedným z dôležitých faktorov je 
optimalizácia logistických nákladov (PEPICH, 2005; RUŽBARSKÝ a kol., 2005). 
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Tabuľka 1  Energetický potenciál vybranej slamnatej a drevnej biomasy (podľa: ZACHARDA a kol., 2009; 
upravené autorom). 

Plodina Produkcia biomasy, t Výhrevnosť, MJ.kg-1 Energetický 
potenciál, PJ 

Pšenica 392 802 14 5,49 
Jačmeň 171 278 14 2,39 

Kukurica 928 070 14 12,99 
Repka 585 978 14 8,2 

Slnečnica 232 920 14 3,26 
Drevo s vinohradov 22 400 14 0,26 

Spolu 2 373 000 - 32,59 
 

Z teoretického množstva energie vyrobenej spaľovaním biomasy 28,6 PJ by bolo možné za 
priaznivých podporných mechanizmov využiť v odvetví poľnohospodárstva 10 až 30 %. Na trhové 
účely vo forme paliva (balíkovaná slama, brikety, pelety) alebo energie (teplo, elektrina) by bolo 
možné využiť 10 až 20 % hlavne predajom paliva, poprípade tepelnej energie pre rodinné domy 
(obce). V prípade nahradenia časti fosílnych palív biomasou aj vo veľkých energetických zdrojoch 
(teplárne, elektrárne), by podiel biomasy ponúknutej na trh mohol predstavovať až 30 – 50 % 
(PASTOREK a kol., 2004; ZACHARDA a kol., 2009). 

Ekologické dôvody využívania biomasy na energetické účely získavajú stále viac na 
vážnosti. Stúpa dopyt po biologicky rozložiteľných palivách, čo znamená, že narastá zdravotné 
povedomie ľudstva. Platí to nie iba pre Slovensko. V SR sa nachádza približne 500 000 ha opustenej 
a nevyužívanej pôdy, z toho polovica pochádza z trvalých trávnych porastov. Rozsiahle plochy 
zanedbanej a nevyužívanej pôdy sa postupne zaburiňujú a často činnosťou človeka sa menia na 
nelegálnu skládku odpadu. V lepšom prípade postupne zarastajú náletom drevín tvoriace tzv. „ biele 
plochy “ s rozlohou v súčasnosti 175 000 ha, pričom sú zdrojom okrem iného – palivové dreva 
(CENEK, 2001; MATŮŠ - KRIŽAN, 2008; USŤAK, 2008). 

Cieľom štúdie bolo zhodnotenie technických prostriedkov využívaných v systéme 
spracovania poľnohospodárskych odpadov a možnosť vyžitia odpadu z vinohradov ako súčasti už 
produkovaných agropeliet cez skúmanie vplyvu zloženia vstupného materiálu pri výrobe peliet 
prostredníctvom fyzikálno – chemických vlastností. 
 
MATERIÁL A METODIKA 
Štruktúrovaný metodický postup obsahuje: 

• Zistenie fyzikálnych vlastností materiálov, 
• Prístroje na meranie fyzikálnych vlastností materiálov, 
• Varianty materálov, 
• Linka na výrobu agropeliet. 

 
Výsledky meraných hodnôt: 

• Stanovenie obsahu vlhkosti 
• Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti 
• Stanovenie obsahu popola 

 
 
Stanovenie obsahu vlhkosti 

Dôležitou vlastnosťou biomasy je jej vlhkosť, ktorá má bezprostredný vplyv na jej 
výhrevnosť. Vlhkosť vstupovaného materiálu do linky je hotová alchýmia a najvýraznejšie vplýva 
na samotný proces peletizácie. Výsledný produkt vzhľadom na lepšiu výhrevnosť by mal mať 
vlhkosť do 10 %. Pri procese granulácie sa odparí asi 5 % vlhkosti. A to je aj dôvod, prečo by mala 
byť vlhkosť vstupného materiálu, ak chceme mať kvalitné palivo, okolo 14 %. Hmota by sa mala 
teda zberať pri vlhkosti 11 – 12 %, pretože zbalíkovaná slama či seno nasaje ešte vzdušnú vlhkosť 
asi do 15 – 16 %. Materiál s vlhkosťou okolo a nad 20 % je možné tiež zapracovať, ale už v linke 
môže spôsobiť problémy s rozdružovaním hmoty, odporové sily znižujú aj výkonnosť linky a majú 
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vplyv aj na kvalitu peliet. Naopak, nižšia vlhkosť ako 10 %, čo napríklad bol prípad ryžovej slamy, 
spôsobuje nedostatok pary na spájanie hmoty do granúl. V tom prípade sa pridáva voda, či už tlaková, 
alebo z galónov pre miesta s absenciou vodného zdroja (FRANCISCI, 2014). 
 
Metóda sušenia v sušiarni 

Experimentálne zistenie obsahu vlhkosti podľa STN EN 14774-3, Stanovenie obsahu vody 
- Metóda sušenia v sušiarni - Časť 3: Voda v analytickej vzorke pre všeobecný rozbor. Obsah 
celkovej vody sa vypočítava podľa rovnice a výsledok sa zaznamenáva pre biopalivá vo vlhkom 
stave (STUPAVSKÝ, 2010). 
 
Prístroje: 
Halogénové sušiace váhy KERN MLS pracujú v rozsahu teplôt 30 - 230 [° C], rozsah merania 
vlhkosti: 0 - 100%, presnosť merania vlhkosti: 0.01%, halogénová lampa 400W, nastavenie času pre 
sušenie v rozmedzí 0,1 min - 240 min, režim sušenie: koniec procesu po dosiahnutí konštantnej 
hmotnosti - napájanie: AC 230V/50Hz 
 
Postup merania: 
a) Vzorka materiálu sa umiestni na podložku halogénové sušiace váhy.  
b) Váha sa zavrie a meranie prebieha automaticky.  
c) Po skončení merania sa hodnoty odpočítajú z displaya. 
Doba merania je závislá na vlhkosti a hrubosti vzorky. Pre suché vzorky meranie trvalo medzi 12 až 
14 minútami, naopak najdlhšiu dobu trvalo meranie celých peliet s obsahom vody 10%. 
 
Výpočet: 
Obsah vody Mad v biopalive v pôvodnom stave vyjadrený ako hmotnostný zlomok v%, sa vypočíta 
použitím masledujúcej rovnice: 

     (1) 
Kde: 
m1 [g] - Hmotnosť vzorky pred sušením 
m2 [g] - Hmotnosť vzorky po sušení 
 
Výsledok na dve desatinné miesta v protokole je zaokrúhlený na najbližší 0,1%. 
 
Xylenová metóda 
Prístroje: 
Destilačné kolóna - banka, chladič, odmerná nádoba a Vyhrievacie hniezdo LTHS 1000, 230 V, 50 
Hz, 400W. 
 
Postup merania: 
a) Navážka paliva so zrnom menším ako 3 [mm], v rozmedzí 30 až 60 [g] podľa predpokladanej 
vlhkosti paliva. Vzorka sa vsype do destilačnej banky a zaleje technickým bezvodým xylénom 
tak, aby všetko palivo bolo pod hladinu 200 ml. 
b) Banka s palivom sa vloží do vykurovacieho hniezda a spojí s chladičom a odmernou nádobou 
po horný okraj naplnenou nasýteným xylénom. 
c) Po spustení chladiacej vody a nastavenie výkonu hniezda začne destilácia. 
d) Koniec destilácie, teda odstránenie akejkoľvek vody z paliva, poznáme podľa vyčírení hladiny 
xylénu. Priemerne proces trvá 30 minút. 
e) Objem vody sa odpočíta z merača trubice. 
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Výpočet: 

      (2) 
Kde: 
m1 [g] - Hmotnosť vzorky, 
V [ml] - Objem vody v skúšobnej vzorke, 
[g/dm3] Hustota vody pri 20 ° C, 
MX, ad [%] obsah vody v skúšobnej vzorke. 
Xylén: Je organická zlúčenina, jej molekuly tvorí benzénové jadro a dve metylovej skupiny NH3. 
Xylén tiež nazývame Dimethyl benzén. Vlhkosť paliva je 16%. 
 
Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti 

Jedným z najdôleţitejších parametrov biomasy je hodnota spalného tepla a výhrevnosti. 
Experimentálne zistenie spalného tepla a výhrevnosti STN EN 14918 Tuhá biopalivá - Stanovenie 
spalného tepla a výhrevnosti. Hodnota výhrevnosti biopaliva pri konštantnom objeme a hodnota 
výhrevnosti biopalivá pri konštantnom tlaku sa vypočítavajú z hodnoty spalného tepla pri 
konštantnom objeme stanoveného v analytickej vzorke. Pre výpočet výhrevnosti pri konštantnom 
objeme sú potrebné informácie o hodnotách obsahov vody a vodíka v analytickej vzorke. Pre výpočet 
výhrevnosti pri konštantnom tlaku sú v zásade potrebné tiež informácie o hodnotách obsahov kyslíka 
a dusíka v analytickej vzorke (FRANCISCI, 2014). 
 
Prístroj: 

• Kalorimeter C 200 Metódy merania: isoberibolická, dynamická, manuálna 
• Chladenie: vodou-zásobník 
• Plnenie kyslíka: manuálne 
• Použitá bomba: C 5010 IKA 

Vnútorný objem 260 ml, Pracovný tlak 230 bar, Plniaci tlak O2 30 bar, Materiál nerez 1.4439, Pevný 
zapaľovacie drôtik, Navážka cca 1g, Pre vzorky do 40.000 J / g. Automatické plnenie rozkladnej 
bomby kyslíkom. Nastaviteľná pracovná teplota 25°C, alebo 30°C. Ako zdroj chladiacej vody je 
možno použiť štandardný cirkulačný termostat, alebo priamo vodovodnú vodu o stálej teplote.. 
Možnosť napojenia celého systému na LIMS či PC, analytické váhy, externú tlačiareň cez vstavané 
štandardizované paralelné a sériové RS 232C rozhranie. Komunikácia zo systémom prebieha cez 
veľkoplošný LCD presvetlený, ergonomický displej s integrovanou klávesnicou pre verziu C2000 
basic, alebo priamo cez externý riadiaci PC pomocou jednoduchého a prehľadného programu Calwin 
plus u verzii C2000 control. Systém je možné vyskladať do štyroch základných variantách líšiacich 
sa veľkosťou výbavy a formou riadiacej jednotky. Inštalácia je podobná ako u predošlého typu. 
Požadovaná je el. zásuvka 220V/ 50 Hz, cca 1.8 kW, zdroj kyslíku 30 bar. V prevedení bez 
cirkulačného termostatu prípojka na vodovodný rozvod. 
 
Postup merania: 
a) Analytická vzorka sa premieša a odviate sa navážka s hmotnosťou 0,8 až 1,5 [ g ] s presnosťou 
0,2 [mg], 
b) Navážka sa vloží do spaľovacej misky. Na zapaľovacie drôtik sa pripevní zapaľovacie nitka – 
bavlna, 
c) kalorimetrická tlaková nádoba sa uzavrie skrutkovacou maticou a naplní kyslíkom na pretlak 3 
[MPa]. Potom sa na veko nádoby nasunie zapaľovacie adaptér a nádoba sa vloží do kalorimetra do 
definovanej pozície. 
d) Do zásobníka kalorimetra sa naleje 2 litre vody (± 0,5 ° C teploty vzduchu v laboratóriu). Teplota 
vody v kalorimetrickej nádobe má byť o 0,5 až 1,5 ° C nižšia ako teplota vody v plášti. 
e) Pri práci v automatickom režime sa zadáva len hmotnosť vzorky . Na ovládanie prístroja postačí 
iba tlačidlo označené F1, ktorým sa potvrdí zaplnenia zásobníka kalorimetra a vloženie 
kalorimetrické nádoby, 
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f) Ak je zatvorené veko , kalorimeter prejde do režimu merania a začne sa prečerpávať voda do 
kalorimetrické nádoby, po 7 až 8 minútach je meranie hotové, 
g) Zdvihnutím veka sa začne vypúšťať voda z kalorimetrické nádoby. Po vypustení vody sa vyberie 
kalorimetrická tlaková nádoba a pomocou príslušného adaptéra sa uvoľní pretlak, 
h) Po odskrutkovaní matice a rozobratie tlakovej nádoby vykonáme vizuálnu kontrolu vnútra 
(všímame si predovšetkým prípadného nedopalu, ktorý spôsobuje chybu merania). 
i) Potom sa pod tečúcou vodou opláchnu všetky časti kalorimetrické tlakovej nádoby. Vnútro sa 
vysuší handrou neuvoľňujúceho vlákna. 
 
Výpočet: 
Z kalorimetra odčítame hodnotu QV, gr, m, z tej vypočítame podľa nasledujúcej rovnice QV, gr, d. 

     (3) 
Z hodnoty qV, gr, d vypočítame podľa nasledujúcej rovnice výslednú hodnotu qV, net, m · Mad = 
10,5 [%] · w (H) d = 6,4 [%]. 

   (4) 
 
Kde: 
m1 - hmotnosť vzorky, 
qV, gr, m - spalné teplo biopaliva pri konštantnom objeme s obsahom vody, 
qV, gr, d - spalné teplo biopaliva pri konštantnom objeme v bezvodom stave, 
qV, net, m - výhrevnosť biopaliva pri konštantnom objeme s obsahom vody M, 
Mad - obsah vody vo vzorke, 
w (H) d - obsah vodíka v palive v bezvodom stave. 
 
Stanovenie obsahu popola 

Automatickú prevádzku kotlov a pecí na pelety je možný aj vďaka nízkemu obsahu popola 
v palive. Popol zo spaľovania biomasy je bohatý na obsah alkalických kovov, kremík, železo, síru a 
fosfor. Naša legislatíva zatiaľ problém nakladania s popolom priamo nerieši, a tak je popol 
mnohokrát zbytočne vyvážaný na skládky komunálneho odpadu. Popol preto nie je vhodné brať ako 
odpad, ale je dôležité spätné spracovenie do pôdy. K posúdeniu obsahu rizikových prvkov v popole 
je možné vziať za súčasného stavu legislatívy do úvahy vyhlášky týkajúce sa požiadaviek na 
minerálne hnojivá, požiadaviek na aplikáciu kalov nie poľnohospodársku pôdu alebo požiadavku na 
kvalitu surovín pre kompostovanie ČSN EN 14775. Paradoxne ani spaľovanie absolútne suchej 
biomasy, nie je z hľadiska priebehu procesu horenia optimálna. Príliš suchá hmota horí explozívne a 
veľká časť energie uniká v dymových plynoch. Tento fakt podporuje postup, ktorý nevyžaduje žiadne 
dodanie tepelnej energie, čo by v konečnom dôsledku výrazne zhoršilo energetickú bilanciu v 
neprospech biomasy oproti iným palivám (STUPAVSKÝ, 2010). 
 
Prístroje: 

• Žíhacia pec, LM 312.11 / 2, 230 V, 2,8 kW, 
• Analytická váha Ohaus Explorer pre EP114C, váživosť 110 [g], dielik skutočný (d) 0,1 [mg], 

dielik overiteľný (e) 1 [mg], veľkosť misky: Ø.90 mm, napájanie 230, 
• Porcelánové misky 

Analytické váhy rady EXPLORER PRO s internou kalibráciou a s funkciami počítanie kusov, 
dynamické váženie, kontrolné váženie, percentuálne váženie, plnenie, brutto / netto / tara, stanovenie 
hustoty / špecifickej hmotnosti vážením na integrovanom háčku.Vlastnosti: GLP / GMP dáta, čas a 
dátum , rozhranie RS232, veľký podsvietený displej pre ľahké čítanie, filter ustálenie, indikátor a 
automatické nulovanie nastaviteľné užívateľom, ochranný kryt displeja, integrovaný háčik pre 
závesné váženie. ES overenie váhy ako voliteľné príslušenstvo. 
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Postup merania: 
a) Prázdny kelímok sa v peci ťarcha pri (550 ± 10) ˚ C po dobu najmenej 60 minút. Miska sa vyberie 
z pece a nechá sa schladiť. Váži sa s presnosťou na 0,1 [mg], 
b) Premiešaná vzorka sa umiestni do porcelánovej misky a zváži sa s presnosťou 0,1 [mg], 
c) Miska sa vloží do chladnej pece, 
d) Teplota pece sa zvyšuje postupne na 250 ̊  C po dobu 40 minút. Na tejto teplote sa zotrvá 60 minút, 
aby došlo pred zapálením k uvoľneniu prchavých látok, 
e) Potom sa teplota pece zvyšuje na (550 ± 10) ˚ C po dobu 30 minút. Na tejto teplote sa zotrvá 
najmenej 120 minút, 
f) Miska s polepom sa po vychladnutí na laboratórnu teplotu vyberie z pece a zváži s presnosťou 0,1 
[mg]. 
 
Výpočet: 
Experimentálne zistenie obsahu popola je riešené v norme STN EN 14775, Tuhé biopalivá - 
stanovenie obsahu popola. Obsah popola v bezvodom stave, hmotnosť anorganického zvyšku 
zostávajúceho po spálení paliva za špecifikovaných podmienok, vyjadrená ako hmotnostný zlomok 
v % sušine paliva. 

        (5) 
Kde: 
m1 [g] - Hmotnosť prázdneho téglika 
m2 [g] - Hmotnosť téglika so skúšobnou vzorkou, 
m3 [g] - Hmotnosť téglika s popolom, 
m4 [g] - Hmotnosť vzorky, 
Mad [%] - obsah vody v skúšobnej vzorke, použitá na určenie, vyjadrený ako hmotnostný zlomok. 
 
Linka na výrobu agropeliet 

Linka Ekover mod. E 37/30 je určená na spracovanie slamy a odpadov z čistenia obilnín a 
rastlín na energetické účely. Finálnym produktom sú pelety vo forme granúl na spaľovanie s 
priemerom 8 až 12 mm. Výrobcom linky je renomovaná firma SOMA Lanškroun. Ročný maximálny 
výkon zariadenia je 5000 t spracovanej hmoty (SOMA Engineering, 2014). 
 

 
Obrázok 1 Technologická linka na výrobu agropeliet (prevzaté od: SOMA Engineering, 2014 a upravené 

autotom). 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Varianty peliet 
Variant A: Pelety sú vyrábané z odpadov ktoré vznikajú pri čistení obilnín a olejnín . Medzi tieto 
obilniny a olejniny patria jačmeň , pšenica, kukurica , repka olejná, slnečnica. Priemer peliet 8 mm. 
 

 
Obrázok 2 Agropelety – Variant A. 

 
Variant B: Pelety sú vyrábané senom, slamou obilnín a slamou olejnín. Priemer peliet 12 mm. 

 
Obrázok 3 Agropelety – Variant B. 

 
Variant C: Pelety sú tvorené slamou a celými klasy obilnín a olejnín pestovanými pre energetické 
využitie. Priemer peliet 12 mm. 
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Obrázok 4 Agropelety – Variant C. 

 
Stanovenie obsahu vlhkosti 

Najvyšší obsah vody majú pelety varianty C. Priemer peliet má vplyv na obsah vody, počas 
peletovanie dochádza k väčšiemu tlaku a tým aj k vysúšaniu. Povrch týchto peliet je odolný voči 
vlhnutiu z okolitého prostredia. 

Vyrobené množstvo agropeliet môže byť rozdielne z dôvodu odlišnosti suroviny a následne 
výkonnosti peletovacej linky. Ďalším faktorom je, že prioritou firmy môže byť poľnohospodárska 
výroba a v niektorých prípadoch je potrebná pracovná sila do poľnohospodárstva ako napríklad pri 
zbere obilnín. V poslednej miere je aj odbyt rozhodujúcim faktorom. V letných mesiacoch je 
odstávka teplárni a z toho dôvodu je menší dopyt po peletách (FRANCISCI, 2014). 

Pelety sú uskladnené ako voľne ložené na hromade. Takto uskladnené nemôžu pretrvať dlhú 
dobu z dôvodu, že naberajú atmosferickú vlhkosť a tým pádom sa postupom času rozpadajú. Preto 
po vyrobení istého množstva sa expedujú. Riešením pre dlhodobejšie uskladnenie by bolo baliť 
pelety do hermeticky uzatvoriteľných obalov. Príkladom takýchto balení sú igelitové 15kg vrecia, 
alebo veľké 500-1000kg BIG- BAG vrecia. V Slovenskej republike momentálne nie je žiadny 
veľkoodberateľ agropeliet. Materiál je vhodné prepravovať externou dopravnou firmou, lebo táto 
možnosť je organizačne a ekonomicky výhodnejšia (FRANCISCI, 2014). 
 

 

 
Obrázok 5 Vypočítaný obsah vody pre jednotlivé vzorky - sušenie v sušiarni. 
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Obrázok 6 Vypočítaný obsah vody pre jednotlivé vzorky - xylénová metóda. 

 
Xylénová metóda potvrdila obsah vody vo vzorkách peliet, najväčší obsah vlhkosti vykazuje 

Variant C. Najväčší rozdiel obsahu vody podľa metód je 0,4 [%], táto chyba vznikla nepresností 
odčítaním objemu odparenej vody z paliva. 
 
Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti a obsahu popola 

Z nameraných hodnôt nám vyšlo, že najlepšiu výhrevnosť majú pelety vyrábané senom, 
slamou obilnín a slamou olejnín. Najväčší obsah popola majú podľa predpokladu pelety Varianty A. 
Drevené pelety majú obsah popola do 3%. 
 

 
Obrázok 7 Vypočítané hodnoty výhrevnosti pre jednotlivé vzorky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176

https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

 

56 
 

 
Obrázok 8 Vypočítaný obsah popola pre jednotlivé vzorky 

 
ZÁVER 

V štúdii boli vyhodnotené varianty A, B, C peliet. Výsledky záležali od toho, z akého 
materiálu boli agropelety vyrobené. Dôležitým faktorom je aj pomer vstupného materiálu pri výrobe. 
Najvyššiu vlhkosť mali pelety varianty C. Najnižšiu výhrevnosť mali pelety vyrobené z odpadov pri 
čistení obilovín a olejnín. Najnižší obsah popola bol nameraný pri peletách vyrábaných z cielene 
pestovaných plodín, avšak najvyšší obsah popola o 5 % vyšší mal variant A. 

Poľnohospodárske odpady sa v mnohých prípad vyvážali na skládku komunálnych odpadov 
alebo zapracovávali do pôdy. V súčasnosti sa racionálne spracujú ako ekologické palivo. Ekologické 
z toho dôvodu, že pri horení vzniká len toľko CO2 koľko rastlina spotrebuje pri fotosyntéze. Do 
budúcnosti by bolo dobré, aby sa začali vo väčšej miere aj v Slovenskej republike využívať 
agropelety ktorých lastnosti nie sú ovplyvnené pridaním odpadov z vinohradníctva. Touto cestou je 
možné energeticky zužitkovať odpad z vinohradníctva na energetické účely. 
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VÝROBA ĽADOVÉHO VÍNA – PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VÝROBNÝCH ASPEKTOV 
ICE WINE PRODUCTION – REVIEW OF BASIC PRODUCTION 

EDUARD PINTÉR 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav záhradníctva 

 
Abstract: Ice wines are naturally sweet wines that are unique - they are produced only in a few regions 

around the world where climatic conditions allow you to achieve the desired ripeness of 
grapes and at the same time the required temperature for harvest (in Slovakia -7oC and 
less). Slovakia is one of the countries where high quality ice wines are produced. The small 
volumes of ice wine compared to ordinary still wines are the reason for their high price. Ice 
wine diversifies the offer not only in some countries but also with only some producers. 
The production of ice wine is demanding not only on technical equipment but also on the 
knowledge, experience of the winemaker. In the compilation article, we present selected 
topics related to ice wines. The use of new, resp. non-traditional varieties, different 
techniques in the production process allows to achieve a different type, style and thus the 
quality parameters of ice wine. 

Keywords: ice wine, production, technology, fermentation 
¶ 

ÚVOD 
Ľadové víno je druh prírodne sladkého vína, ktoré sa vyrába z prirodzene zamrznutého hrozna 
ponechaného na kroch vo vinici. Na rozdiel od ďalšej kategórie prírodne sladkého vína - 
botrytického, resp. cibébového výberu hrozno nie je, resp. nemusí byť zušľachtené pôsobením 
ušľachtilej formy plesne sivej Botrytis cinerea Persoon pričom hrozno má byť zdravé. Jednotlivé 
členské štáty Európskej únie ale i ďalšie štáty uvádzajú základné požiadavky týkajúce sa ľadového 
vína ale napríklad i jeho označenia vo vlastnej legislatíve (v zákone o vinohradníctve a vinárstve a 
odvodenej legislatíve). V prípade členských štátov EÚ, ale napríklad aj vo Švajčiarsku a Kanade nie 
je povolená výroba ľadového vína z nie prirodzene zamrznutého hrozna. Hrozno sa zberá zamrznuté 
v termíne keď teplota dosiahne legislatívne stanovenú hodnotu. Z uvedeného vyplýva, že 
vinohradník – vinár je limitovaný prírodnými podmienkami a tradične sa ľadové víno vyrábalo a 
vyrába v oblastiach s vhodnými klimatickými podmienkami - chladných vinohradníckych regiónoch 
severnej hemisféry, pričom najskôr to bolo v Európe - tradične na území súčasného Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska (Eiswein), Česka – ledové víno, Slovenska, Luxemburska (Vin de glace); 
neskôr v Severnej Amerike (Kanada, USA – s označením Ice wine) a teraz i v chladných 
vinohradníckych oblastiach Ázie (Čína). Mráz a lisovanie pri teplote pod 0 oC spôsobia, že časť vody 
v bobuliach ostane v pevnom skupenstve preto je mušt koncentrovanejší a výlisnosť je nižšia v 
porovnaní s nezamrznutým hroznom a v konečnom dôsledku sa vyrobí menší objem vína. Na výrobu 
375 ml ľadového vína je potrebných približne 3-4 kg hrozna. Pre výrobcov je z ekonomického 
hľadiska zaujímavá vysoká predajná cena ľadového vína. 
 
MATERIÁL a METODIKA 
Príspevok je kompilačného charakteru. Cieľom je uviesť informácie vysvetľujúce problematiku 
ľadového vína všeobecne ale tiež použiteľné pre výrobnú prax. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Regióny výroby ľadového vína 
Najväčším výrobcom ľadového vína bola a je Kanada (približne 8500 hl) a najväčším trhom 
(miestom odbytu) je Čína, ktorá svojou produkciou ľadového vína sa razantne približuje ku Kanade. 
V Kanade sa ľadové víno vyrába najmä na polostrove Niagara v Ontáriu, v údolí Okanagan v Britskej 
Kolumbii (British Columbia), ale i Novom Škótsku (Nova Scotia) a Quebecu (Quebec). Najväčším 
trhom pre kanadské ľadové víno je Čína (s predajom viac ako 65 000 l), USA a Južná Kórea 
(približne 22 000 l) (Agriculture and Agri-Food Canada, 2010). Cena kanadského ľadového vína 
v Číne je od 30 do 400 eúr za prémiové vína. Z dôvodu nižších úrod a obtiažnosti výroby je ľadové 
víno omnoho drahšie ako obyčajné víno.  
Produkcia ľadového vína v Číne je mierne nad 7000 hl, čo predstavuje približne 40% z celosvetovej 
produkcie ľadového vína. Cena ľadového vína je 49 až 92 eúr za 375 ml fľašu v provincii Gansu 
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a 21-115 eúr v Changyu (Golden Ice Wine Valley). História výroby ľadového vína v Čine je 
približne 20-ročná. Ľadové víno z Changuy sa exportuje do Nemecka, Austrálie, Spojeného 
kráľovstva, Spojených štátov amerických a iných európskych krajín, ale objem je limitovaný na 30-
50 hl ročne (Jing, Wang et al. 2018). 
Na výrobu ľadového vína vo svete sú vhodné vo väčšej miere tradične len tri krajiny – Nemecko, 
Rakúsko a Kanada. V Nemecku, ktoré je domovom ľadového vína (región Franconia) sa v súčasnosti 
ľadové víno vyrába v oblastiach Falcsko (Pfalz), Mosel, Rheingau a Rheinhessen (Porýnie-
hessensko). Produkcia ľadového vína v Nemecku nie je každoročná. Ľadové víno – Eiswein je 
kategóriou prívlastkového vína (Prädikatswein), pričom je stanovená minimálna cukornatosť 
suroviny pre výrobu ľadového vína a docukrenie (obohatenie) nie je povolené. Hlavný rozdiel medzi 
kanadskými a nemeckým ľadovými vínami je v používaných odrodách. V Nemecku sa využíva 
najmä odroda Rizling rýnsky (Riesling). Nemecké ľadové vína majú všeobecne nižší skutočný 
(aktuálny) obsah alkoholu a to 6-9 % obj.  
V Kanade sa ľadové víno vyrába od roku 1972 (Ontário) v 3 apeláciách (VQA) – Niagara Peninsula, 
Prince Edward County a Lake Erie North Shore, pričom Niagara Peninsula je rozdelená na 10 
subapelácií. Prvé komerčne ľadové víno v Kanade bolo vyrobené vo Vinárstve Inniskillin v roku 
1984; v roku 1972 nemecký imigrant vyrobil v Okanagan ľadové víno z Rizlingu rýnskeho. V roku 
2015 sa v Kanade vyrobilo 8500 hl ľadového vína (Wine Country Ontario, 2015). 
Vo Švajčiarsku vyrábajú ľadové vína vo Valais, pričom vinohrady sa nachádzajú v nadmorskej výške 
650-1150 m n.m. Objem produkcie je nízky ale kvalita vysoká. 
V Rakúsku sa ľadové víno vyrába v štyroch oblastiach (Vienna, Wachau, Styrie, Burgenland), 
pričom vo Wachau sa vyrábajú najpopulárnejšie rakúske ľadové vína. 
V Číne sa ľadové víno vyrába vo viacerých oblastiach – Gansu (Qilian Mountain), Liaoning 
(Huanren a Tonghua), Yunnan a Xinjiang. Dva najpopulárnejšie regióny pre výrobu ľadového vína 
sú Gansu (Qilian Mountain) a Liaoning (Huanren). Región Qilian sa nachádza na 47o severnej dĺžky, 
na rovine v nadmorskej výške 1400 m a výmera je 300 ha. Má extrémnu klímu – veľmi studenú 
v zime (až -25 oC), čo vyžaduje vysoké prihŕňanie krov. Kry sa pestujú v priekope – pod úrovňou 
terénu a kry sa na zimu prihŕňajú pôdou. V lete (vegetačnom období) je slnečný svit dostatočný, 
priemerná denná teplota je 14,9 oC, klíma je suchá, ročný úhrn zrážok je 66,4-104,4 mm, relatívna 
vlhkosť piesočnatých pôd je 52%, teplota sa rýchlo mení a na zavlažovanie sa používa voda 
z pohoria. Oblasť má optimálne podmienky pre organické produkciu z dôvodu nízkeho výskytu 
škodcov (hmyzu) a hubových chorôb v dôsledku nízkej prirodzenej vlhkosti a extrémnych teplôt 
v zime. Oblasť je považovaná za vhodnú pre výrobu ľadového vína a ročná produkcia je 3300 hl. 
Oblasť Huanren v regióne Liaoning sa nachádza blízko 41  severnej zemepisnej šírky, v nadmorskej 
výške 380 m n. m., pôda je úrodná, svahovitosť mierna, letá sú horúce s väčším rozdielom medzi 
nočnými a dennými teplotami, zima je chladná ale nie suchá. Studená klíma, množstvo vlahy 
a slnečného žiarenia robia oblasť vhodnou pre výrobu ľadového vína a ročná produkcia je 4000 hl.  
V USA sa ľadové víno vyrába v štáte Michigan od roku 1983 a tiež v oblasti Finger Lakes v štáte 
New York, kde však klíma nie je vždy vhodná pre výrobu ľadového vína – niektoré polohy len 
niekoľko rokov počas dekády. V Michigane je požadovaná teplota pre zber hrozna pre výrobu 
ľadového vína -8 oC. 
V Luxembursku sa vyrába Vin de glace, pričom od roku 2001 sú stanovené presné kritéria z hľadiska 
minimálnej cukornatosti, odrôd a požiadaviek pre ručný zber. Zber zamrznutého hrozna zvyčajne 
začína o 6 hodine ráno po mrazivej noci pri teplote minimálne -7 oC. Zvyčajný termín zberu je 
v decembri a niekedy až v januári. Výroba je pod kontrolou Institut vini-viticole 
(https://aop.lu/luxembourg/?lang=en). 
Ľadové vína sa vyrábajú i v Chorvátsku, Slovinsku (ledeno vino), Maďarsku, Rumunsku, Českej 
republike, Slovensku (http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=1308&typ=html). 
 
Odrody a podmienky pre zber 
Vzhľadom na vysoký obsah zvyškového cukru a relatívne nízky obsah alkoholu v ľadovom víne je 
potrebná vysoká acidita na vyrovnanie chuti a preto sa tradičné ľadové vína vyrábajú z aromatických 
a na obsah kyselín bohatých muštových odrôd viniča. Pre výrobu bielych ľadových vín sa používajú 
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odrody Vidal Blanc, Rizling rýnsky, Silvánske zelené, Tramín červený, Rizling vlašský a i.; pre 
červené Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon a i. 
Niektoré vinohradnícke postupy zvýšia množstvo kľúčových aromatických zlúčenín v ľadovom víne. 
Po prebierke strapcov po začatí vyfarbovania šupiek bobúľ sa prchavé zlúčeniny v ľadových vínach 
Vidal a Rizling rýnskeho výrazne zvýšili (Bowen a Reynolds, 2015a,b). Oneskorenie zberu hrozna 
Rizlingu zvyšuje množstvo kľúčových aromatických zlúčenín v ľadových vínach, ako sú: 1-okten-
3-ol, etylbenzoát, etyloktanoát, cis-rose oxid a β-ionón (Khairallah et al., 2016), a etylizobutyrát, etyl 
3-metylbutyrát, 1-hexanol, 1-okten-3-ol, 1-oktanol, cis-oxid ruže, oxid nerolu, etylbenzoát, 
etylfenylacetát, γ-nonalaktón a β-damascenón v Gewürztraminer (Lukić et al. , 2016). Včasný zber 
produkuje vyššie koncentrácie esterov a alifatických zlúčenín. 
 
Spracovanie hrozna 
Pre úplné zamrznutie vody v bobuliach je potrebná teplota približne -20oC. Teplota v intervale -8 až 
-15oC spôsobuje, že väčšina vody prítomná v bobuliach (najviac kvapalnej časti je v dužine) mení 
skupenstvo na ľadové kryštáliky a zostávajúca kvapalná časť bobule má vysoký obsah cukru, preto 
lisovaním pri tejto teplote sa získava mušt s cukornatosťou 25-42 oBrix (ďalej oBx), pričom väčšina 
vody ostáva vo forme ľadových kryštálikov. Lisuje sa zvyčajne v hydraulických košových lisoch, čo 
vyžaduje niekoľko hodín lisovania z dôvodu tvrdosti hrozna. Výhodné je použiť podchladené 
(predchladené) lisy na udržanie požadovanej nízkej teploty, pretože (hrozno musí ostať zamrznuté 
počas lisovania. Pneumatické lisy sa používajú zriedkavo, pretože tlak v nich je zvyčajne pod 2 bary 
čo spôsobuje problémy pri lisovaní. V Ontáriu lisujú pri teplote -8 až -12 oC, v Nemecku pri teplote 
nie vyššej ako -7 oC. Zjednodušene možno konštatovať, že z jednej bobule sa získa jedna kvapka 
muštu, ktorý je ale vysokokoncetrovaný. Výlisnosť je približne 10-15 % a cukornatosť získaného 
muštu zvyčajne and 25 oBx. Tlak môže dosiahnuť až 95 barov a zvyčajne dosahuje viac ako 20 barov. 
Lisovanie trvá viac ako 2 hodiny a hrozno musí ostať zamrznuté. PO lisovaní ostáva voda vo forme 
ľadových kryštálikov vo výliskoch. Lisovaním sa koncentruje aj obsah kyselín (kyseliny jablčnej 
a vinnej) a acidita dosahuje často hodnotu nad 10 g/l. Odkaľovanie muštu z dôvodu vysokej 
viskozity(sirupovitá konzistencia muštu daná vysokou koncentráciou v ňom obsiahnutých 
rozpustených látok, najmä cukrov)  trvá dlho. Aj kvasenie trvá dlhé obdobie (zvyčajne niekoľko 
mesiacov; 1-3 i viac v závislosti najmä od teploty počas kvasenia) a často sa samovoľne preruší – 
zastaví z dôvodu vysokej cukornatosti a teda aj vysokého osmotického tlaku. Do muštu sa pridávajú 
kvasinky v množstve 50 g/hl a tiež výživa pre kvasinky. Po ukončení kvasenia nasleduje stabilizácia 
vína, čírenie a pred fľašovaním filtrácia. 
 
Kryomacerácia 
Niektorí vinári skúšajú nahradiť prirodzené podmienky – mráz umelým – zámerným zmrazením 
hrozna, rmutu, resp. muštu. Obrancovia tohto spôsobu v teplých vinohradníckych oblastiach ako je 
Kalifornia, Austrália, Nový Zéland, Španielsko, Argentína tvrdia, že spôsob zmrazenia hrozna nie je 
dôležitý a umelé zmrazenie použitím chladiacej techniky a technológie umožňuje chrániť hrozno 
pred napadnutím a poškodením mikroorganizmami a hmyzom. Tradiční výrobcovia však tvrdia, že 
nielen chlad je potrebný ale že hrozno, ktoré dozrieva – je vystavené týmto agresívnym podmienkam 
vytvára plnú aromatickú komplexnosť tradičného ľadového vína. 
 
Proces fermentácie 
Ekologické podmienky pred a počas zberu spôsobujú, že z mikrobioty prevládajú druhy 
Aureobasidium pullulans a Rhodotorula glutinis (Alessandria et al., 2013). Spontánnu fermentáciu 
zabezpečujú najmä druhy Hanseniaspora uvarum, Metschnikowia fructicola a Saccharomyces 
cerevisiae najmä uprostred a na konci fermentácie (v prípade spontánnej fermentácie). 
Kvasenie muštu pri výrobe ľadového vína je komplexný a zložitý proces z dôvodu vysokého obsahu 
cukrov (nad 30 oBx). Zdroje uvádzajú, že Rizling nemôže dosiahnuť skutočný obsah alkoholu 10 % 
obj., ak počiatočná cukornatosť muštu je vyššia ako 42 oBx (Pigeau et al, 2007). Mušt 
s cukornatosťou nad 52,5 oBx môže byť nefermentovateľný. Počas kvasenia muštu pre výrobu 
ľadového vína sú kvasinky vo veľmi limitujúcich podmienkach. Bunky sú menšie v porovnaní 
s podmienkami pri kvasení muštu s cukornatosťou 22-23 oBx, osmotický tlak spôsobuje pokles 
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pučania kvasiniek a na bunkách kvasiniek je pozorovateľná plazmolýza. Púčiky sú menšie a je 
potrebný dlhší čas na to, aby dosiahli veľkosť dospelej kvasinky, čo spomaľuje fermentačnú 
rýchlosť. 
Kvasinky v hyperosmotických stresových podmienkach spôsobených vysokou cukornatosťou muštu 
tvoria glycerol a akumulujú ho na vnútornej strane cytoplazmy za účelom vyrovnať vonkajší 
osmotický tlak. To spôsobuje väčšiu exkréciu glycerolu do fermentačného média a jeho obsah môže 
dosiahnuť 10 g/l. Zvýšená produkcia kyseliny octovej (0,8-2,3 g/l) je tiež výsledkom reakcie 
kvasiniek na vysoký osmotický tlak.  
Kvasenie muštu zo zamrznutého hrozna trvá dlhší čas (viac ako 6 týždňov, niekedy niekoľko 
mesiacov) a hodnoty – obsah niektorých medziproduktov alkoholového kvasenia sú vyššie ako pri 
kvasení bežných vín. Rast buniek je inhibovaný v hyperosmotických podmienkach pri cukornatosti 
muštu 24-26 oBx (a viac), počet buniek môže ľahko prekonať log 8 CFU/ml, ale v prípade muštu pre 
výrobu ľadového vína (s cukornatosťou 38-40 oBx) je často približne log 7 a menej. Lag fáza je 
podstatne dlhšia a fermentačná rýchlosť je pomalšia v porovnaní s bežnými (stolovými) vínami. 
Tvorba kyseliny octovej, glycerolu a celková kyslosť štandardizovaná na metabolizovaný cukor silne 
koreluje s koncentráciou muštu (Pigeau et al., 2007b). Fermentácia muštu s cukornatosťou 38 oBx 
zvyšuje tvorby kyseliny octovej a glycerolu 8,4-, resp. 2,7-násobne (Pigeau et al., 2007).  
Koncentrácia acetaldehydu dosahuje hodnoty 4-krát väčšie ako v normálnych vínach počas prvého 
týždňa, ale neskôr je nižšia z dôvodu vysokej prchavosti molekúl a metabolizovaniu aldehyd 
dehydrogenázou. Tvorba kyseliny octovej spôsobuje viac ako 80% zvýšenie celkovej acidity (Pigeau 
et al., 2007b). Obsah etyl acetátu v ľadovom víne je často vyšší ako v tradičných vínach kvôli 
úrovniam obsahu prchavých kyselín (Lukić, I. et al., 2016). 
Typicky predĺžená lag fáza a prerušenie kvasenia vysokokoncetrovaného muštu znamená, že trvá 
niekoľko mesiacov kým sa dosiahne požadovaný skutočný obsah alkoholu. Použitie postupných 
rehydratačných protokolov zvyšuje hladiny koncentrácie etanolu a zlepšuje životaschopnosť 
kvasiniek, vďaka čomu je proces fermentácie bezpečnejší a kratší. Postup zahŕňa niekoľko 
aklimatizačných krokov od viac zriedeného muštu po médium s vyššou koncentráciou, aby sa 
metabolizmus kvasiniek a obaly buniek prispôsobili extrémnym osmotickým podmienkam 
(Kontkanen et al., 2004). Aklimatizačný protokol sa skladá z nasledujúcich krokov: 1. rehydratácia 
kvasiniek v teplej vode (hmotnostný pomer kvasiniek s vodou je 1:10; teplota vody 40 oC, trvanie 15 
minút); 2. zmiešanie so zriedeným muštom (10 oBx, 30 oC; 1 hodina); 3. zmiešanie s muštom (20 
oBx, 30 oC; 1 hodina); 4. inokulačný tank (50 g/hl; 20oC; 1 deň); 5. Schladenie na 16-18 oC (50 g/l 
alebo > 5 x 106 cfu/ml; 20 oC). Použitím vysokých teplôt sa membrána kvasiniek a bunková stena 
stávajú pružnejšie na prispôsobenie sa tlaku. Za týchto podmienok je možné získať väčšie počty 
kvasiniek a lepšie prispôsobené bunky na fermentáciu vysoko koncentrovaných muštov. Pri použití 
aklimatizovaných kvasiniek v koncentrácii 0,2 g/l sa objem alkoholu mierne zvýši, avšak pri použití 
dvojitej inokulačnej dávky (0,5 g/l) a postupnej aklimatizácie je ľahšie dosiahnuť skutočný obsah 
alkoholu 10 % obj. (Kontkanen a kol., 2004). 
S cieľom lepšej adaptácie na stresové podmienky vysokého osmotického tlaku vysokocukornatého 
muštu sa využíva hybridizácia kmeňov odolných Saccharomyces cerevisiae s S. baynus so silnou 
fermentačnou silou a nízkou produkciou prchavých kyselín, aby sa znížil ich obsah v kvasiacom 
médiu budúceho ľadového vína (Bellon et al., 2015). Kmeň kvasiniek tiež vytvára variácie v 
aromatickom profile vína, ale je tiež silne ovplyvnený interakciami medzi účinkom kvasiniek, 
ročníkom a odrodou (Crandles et al., 2015). 
Výber kvasinkového kmeňa významne ovplyvňuje akumuláciu kyseliny octovej, glycerolu, zápachu 
redukovaných zlúčením síry a farby (Erasmus et al., 2004). V porovnaní s použitím S. cerevisiae je 
spontánna fermentácia v ľadovom víne Cabernet Franc jedinečná v produkcii geranyl acetónu a etyl 
benzoátu. Použitie S. bayanus v ľadovom víne Cabernet Franc produkuje najvyššie koncentrácie 15 
zlúčenín vrátane 4 alkoholov, 7 esterov, furfuralu, kyseliny hexánovej, TDN, β-damascenónu (Kinga 
et al., 2015) a najvyššie koncentrácie 2-metyl-1-butanolu, izoamylacetátu a etyl dekanoátu v 
ľadových vínach Rizling (Crandles et al., 2015). To ukazuje, že rôzne druhy kvasiniek produkujú 
jedinečné zlúčeniny alebo vyššie koncentrácie špecifických zlúčenín v porovnaní s inými (Kinga et 
al., 2015). 
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Pridávanie živín, najmä na zvýšenie kvasinkami asimilovateľného dusíka, sa bežne uskutočňuje 
dávkovaním fosforečnanu amónneho alebo kvasnicových hydrolyzátov. Fragmenty kvasníc tiež 
uvoľňujú nenasýtené lipidy a vitamíny, ktoré pomáhajú kvasinkám rásť a uľahčovať fermentáciu aj 
v extrémnych podmienkach (Kontkanen et al., 2004). 
Pri plnení do fliaš môžu byť refermentácie a zmeny kontrolované pridaním oxidu siričitého ( SO2); 
v niektorých štátoch je povolený aj sorbát. V Kanade boli priemerné hodnoty obsahu SO2 v ľadovom 
víne 180, resp. 140 mg/l (Soleas a Pickering, 2007). Prídavok SO2 možno znížiť použitím lyzozýmu 
na kontrolu bakteriálneho rastu (Chen et al., 2015). V ľadových vínach sa obsah siričitanov pohybuje 
v rozmedzí 2-3 násobku priemerných hodnôt zistených v stolových vínach kvôli vysokému obsahu 
zvyškového cukru, čo pomáha predchádzať refermentácii vo fľaši, ale aj množeniu baktérií. 
Lysozým, enzým schopný hydrolyzovať peptidoglykánovú vrstvu bunkovej steny baktérií, znižuje 
životaschopnosť grampozitívnych baktérií. Jeho použitie je povolené v enológii na kontrolu alebo 
oddialenie jablčno-mliečnej fermentácie a bakteriálnych zmien. Takže použitie lyzozýmu spolu s 
SO2 a sorbátom vytvára synergické účinky, ktoré do značnej miery pomáhajú kontrolovať vývoj 
baktérií pri nižšom obsahu SO2 (Chen et al., 2015). 
 
Zrenie ľadového vína na kvasniciach/kvasničných kaloch 
Zrenie na kaloch (kaly sú odumreté kvasinky, ktoré fermentovali dané víno) je biologická technika 
zrenia vína pozostávajúca z udržiavania vína v kontakte s kvasničným kalom počas niekoľkých 
mesiacov/rokov, aby sa zvýšil pocit vnímania vína v ústach uvoľnením polysacharidov 
a manoproteínov z odumretých kvasiniek a zlepšila sa aromatická komplexnosť niektorými 
metabolitmi kvasiniek alebo z dôvodu tvorby nových aromatických zlúčenín. Zrenie na kaloch 
v prípade ľadových vín môže zlepšiť štruktúru, zvýšiť integráciu a vyhladiť kyslosť. Navyše je 
možné získať komplexnejší senzorický profil tvorbou nových aromatických zlúčenín s tónmi pečiva 
a kvasiniek. 
Zrenie na kaloch začína procesom autolýzy kvasiniek enzýmami kvasiniek, ktoré začínajú 
depolymerizovať bunkové obaly. V tomto procese sa do vína uvoľňujú nielen zložky bunkovej steny, 
ale aj obsah cytosólu. Bunkové steny kvasiniek sú tvorené chitínom, glukánmi a manoproteínmi. 
Bunková stena tvorí 30% sušiny kvasiniek, polysacharidy predstavujú približne 85% a proteíny 15% 
(Nguyen et al., 1998). Polysacharidy bunkovej steny kvasiniek zvyšujú pocit vnímania vína  v ústach, 
znižujú trpkosť a horkosť, zlepšujú jemnosť a hustotu vína. 
Navyše zrenie na kaloch reduktívne chráni ovocnosť a pravdepodobne pomáha zachovať odrodové 
arómy v ľadových vínach. Bunkové steny kvasiniek obsahujú glutatión - tripeptid so silným 
antioxidačnými vlastnosťami. Glutatión v súčasnosti používajú mnohí vinári na kontrolu oxidácie a 
minimalizáciu hladín SO2, ktoré sú vyššie v sladkých vínach ako v suchých. 
Použitie kvasiniek iných ako Saccharomyces bolo opísané ako nástroj na zlepšenie procesov zrenia 
na kaloch (Kulkarni et al., 2015; Suárez-Lepe et al., 2012), jeho zrýchlenie a skrátenie času 
potrebného na autolýzu. Pri použití osmofilných kvasiniek so špecifickými konfiguráciami 
dvojvrstvových bunkových stien, ako sú S. pombe alebo S. ludwigii je technickou výhodou možnosť 
zvýšiť obsah polysacharidov v kratšom čase (Palomero et al., 2009). Súčasne je možné zlepšiť pocit 
vnímania vína v ústach vzhľadom na veľkú priemernú veľkosť ich polysacharidov v porovnaní so S. 
cerevisiae. 
Použitie zrenia na kaloch pri ľadových vínach môže pomôcť zlepšiť aromatickú komplexnosť a 
vyváženosť chutí a zároveň chrániť aromatické zlúčeniny pred oxidáciou. Okrem toho sa môže 
zjemniť kyslosť, čím vznikne lepšie vyvážené víno. Zrenie na kaloch je možné aplikovať v sude 
alebo oceľovej nádrži. Je možné použiť niekoľko biotechnológií, od jednoduchého použitia kalov z 
fermentácie až po produkcia čistých kalov špecifického kmeňa kvasiniek alebo dokonca použitie 
kvasiniek iných ako Saccharomyces. 
 
Zrenie ľadového vína v dubovom sude 
Na trhu sú k dispozícii aj ľadové vína zrejúce vo francúzskych a amerických dubových sudoch rôzne 
dlhú dobu (4–9 mesiacov) za účelom zvýšenia komplexnosti. Zrenie v sudoch tiež znamená evolúciu 
vo farbe – farba typická pre biele ľadové vína sa mení do zlatistých alebo medových tónov. Skvelá 
prirodzená kyslosť je zjemnená zrením v sude, no zároveň vysoká kyslosť ľadových vín ich chráni 
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počas dlhého zrenia a pomáha udržiavať štruktúru a rovnováhu. Komplexná aróma sa vyvíja z 
ovocných tónov a dosahuje sa väčšia komplexnosť a hĺbka a tiež sa zlepšuje s krémovou vanilkovou 
príchuťou. Súčasné použitie kvasničného kalu a zrenia v dube spolu s miešaním (Bâtonnage) povedie 
k hladkému maslovému vínu s karamelovými vlastnosťami. Počas zrenia by teplota mala zostať pod 
15 °C a v priestore by mala byť vysoká vlhkosť. Ľadové víno vo fľašiach by malo mať dlhú 
životnosť, ak sa uchováva pri vhodnej teplote bez svetla a vibrácií. 
 
ZÁVER 
Ľadové vína sa vyrábajú len v niekoľkých regiónoch na celom svete kde klimatické podmienky 
umožňujú dosiahnuť požadovanú zrelosť hrozna a zároveň  požadovanú teplotu pre zber (na 
Slovensku -7oC a menej). Slovensko je jednou z krajín kde sa ľadové vína vysokej kvality vyrábajú. 
Malé objemy ľadového vína v porovaní s bežnými tichými vínami sú dôvodom ich vysokej ceny. 
Ľadové víno je unikátne a spestruje ponuku len v niektorých krajinách a niektorých výrobcov. 
Výroba ľadového vína je náročná nielen na technické vybavenie ale aj na vedomosti, skúsenosti 
vinára. V kompilačnom článku uvádzame vybrané témy týkajúce sa ľadových vín. Použitie nových, 
resp. netradičných odrôd, rôznych techník v procese výroby umožňuje dosiahnuť iný typ, štýl a teda 
aj kvalitatívne parametre ľadového vína. 
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BOTRYTICKÉ VÍNA –VYBRANÉ ASPEKTY 
BOTRYTIZED WINES – SELECTED ASPECTS 

EDUARD PINTÉR 
Slovak University of Agriculture, Department of Horticulture 

 
 
Abstract: Botrytis wines are wines made from overripe Botrytis-affected grapes (i.e. positive 

affected by noble rot Botrytis cinerea Persoon). Berry affected by noble rot is in Tokaj wine-
region called cibéba. Most of them are the natural sweet wines and also most expensive 
wines. They are traditionally produced in Europe, but now their production has spread in 
selected areas around the world. In Europe, they are divided into two basic groups: a) based 
on the parameters of the raw material and wine; i.e. quality wines with the attribute „botrytic 
selection“, resp. cibéba´s selection – initial sugar content of juice minimum 28 oNM (280 
g/L); Beerenauslese in Germany – at least 110-125 oOe and in Austria at least 35 oKMW; 
Trockenbeerenauslese in Germany – at least 150 oOe, in Austria at least 30 oKMW and b) on 
the basis of origin (botrytic wines from selected wine regions; i.e. Tokaj wines, Sauternes). 
The production of these wines requires grapes of the required parameters, which are the result 
of the interaction of several factors, and there are not many areas in Europe with such 
conditions every year. Botrytic wines were traditionally produced by the oxidative method, 
currently the reductive production method is also used. They contain more antioxidants and 
- on the other hand more biogenic amines than other white wines but less than red wines. 
Important goals of research in the field of botrytic wines are control of their 
origin/originality, control of fermentation process including yeast microflora and wine 
stabilization. 

Keywords botrytic wine, production, technology, fermentation, composition 
 
ÚVOD 
Botrytické vína sa zaraďujú medzi prírodne sladké vína, pričom zvyškový cukor je výsledkom 
pôsobenia ušľachtilej formy plesne sivej Botrytis cinerea Persoon za vhodných podmienok, ktorá 
znižuje obsah vody v bobuliach a spôsobuje aj iné zmeny chemického zloženia bobúľ. Botrytické 
vína sa líšia od iných prírodne sladkých vín aromatickými látkami, ktoré sú výsledkom pôsobenia 
ušľachtilej formy plesne sivej. Ostatné zložky vína (napr. vyšší obsah glycerolu, zastúpenie kyselín) 
závisia najmä od kvasiniek zabezpečujúcich kvasný proces a podmienok fermentácie. 
Vlastnosti botrytických vín závisia aj od použitých odrôd, parametrov východiskovej suroviny, 
technológie výroby, dĺžky a metódy zrenia vín.  
Botrytické vína vyrábané v Európe sa členia na dve základné skupiny: a) na základe parametrov 
suroviny a vína (akostné vína s prívlastkom botrytický, resp. cibébový výber, Auslese, 
Trockenbeerenauslese a i.) a na základe pôvodu (botrytické vína z vinárskych oblastí - napr. tokajské 
vína vyrobené s použitím cibéb, t.j. botrytických bobúľ, Sauternes). 
 
MATERIÁL a METODIKA 
Príspevok je kompilačného charakteru. Cieľom je uviesť vybrané informácie týkajúce sa 
botrytických vín. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Regióny výroby botrytických vín 
Vinohradnícka oblasť Tokaj 
Vinohradnícka oblasť Tokaj na Slovensku a Maďarsku je považovaná za miesto vzniku botrytického 
vína (Jonson and Robinson, 2001). Požiadavky na výrobu tých istých kategórií tokajského vína a na 
ich parametre sú rovnaké v Maďasrku i na Slovensku (Hungarian Wine Law. 2004; Slovak Wine 
Law 2009, Decree No. 350/2009; Technical Specification for the Registration of the Geographical 
Indication Vinohradnícka oblasť Tokaj; Špecifikácia produktov pre chránené označenie pôvodu 
vinohradnícka oblasť Tokaj) (E-Bacchus database, 2010). Existujú historické dôkazy, že tokajské 
víno sa vyrábalo už v 16. storočí (Žadanský and Alkonyi, 2014). 
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Na Slovensku sú ako tokajské odrody registrované Furmint, Lipovina a Muškát žltý, v Maďarsku aj 
odrody Zéta a Kövérszőlő. Pre výrobu špeciálnych tokajských vín sú nevyhnutné cibéby, t.j. bobule 
zušľachtené účinkom ušľachtilej plesne sivej. Termín zberu hrozna je zvyčajne veľmi neskorý a na 
rozdiel od iných oblastí sa vykonáva etapovite a najmä pri zbere sa osobitne zberajú cibéby/aszú 
(Pintér a kol, 2007). 
Mušt z cibéb nie je možné získať bežným lisovaním. Na Tokaji sa používa unikátne dvojetapové 
spracovanie, ktoré zahŕňa delený zber cibéb a ich následné skladovanie až do termínu použitia; 
získavanie muštu, resp. mladého – „základného“ vína z hrozna s požadovanou cukornatosťou 
(minimálne 210 g/l) v tom istom ročníku a následne maceráciu cibéb šetrne rozdrvených na tzv. 
cibébové cesto v mušte alebo mladom víne (Commission Regulation, 2009b; Jonson and Robinson, 
2001).  
Pomer použitých cibéb tradične vyjadrený pôvodne v objemovej v súčasnosti hmotnostnej jednotke 
putňa/puttony a základného vína určuje obsah zvyškového cukru vo víne i označenie vína (tokajský 
výber troj- až šesťputňový. Výsledné víno musí obsahovať stanovené minimálne množstvo 
zvyškového cukru a extraktu (60, 90, 120 a 150 g/l zvyškového cukru a 25, 30, 35 a 40 g/l 
bezcukrového extraktu). Tokajská esencia vzniká pomalým kvasením samotoku z cibéb, pričom 
kvasenie sa samovoľne preruší/zastaví, preto je aktuálny obsah alkoholu zvyčajne pod 5 % obj., 
obsah zvyškového cukru je minimálne 450 g/l a obsah bezcukrového extraktu minimálne 50 g/l. 
Tokajské výbery a tokajská esencia musia zrieť minimálne 3 roky, z toho minimálne 2 roky 
v drevenom sude. Ďalšie špeciálne kategórie tokajských vín tokajská výberová esencia, Forditáš, 
Mášláš, Tokajské samorodné suché, Tokajské samorodné sladké a tokajské odrodové vína 
(Špecifikácia produktov pre chránené označenie pôvodu vinohradnícka oblasť Tokaj).  
 
Nemecké a rakúske botrytické vína 
Ako miesto vzniku botrytického vína v Nemecku sa uvádza Schloss Johannisberg v oblasti Rheingau 
v roku 1775. Botrytické vína sa v Nemecku vyrábajú aj v oblasti Mosel-Saar-Ruwer. Najčastejšie 
z Rizlingu rýnskeho (Riesling), Tramínu červeného (Gewürztraminer), Pinot gris (Burgunsdké šedé), 
Sylvánskeho (Sylvaner) a Huxelrebe (Robinson, 2006).  
V Nemecku sa okrem iných prívlastkových vín vyrábajú Beerenauslese (BA) 
a Trockenbeerenauslese (TBA). Beerenauslese sa vyrába z osobitne vybraných – pozberaných plne 
dozretých bobúľ s vysokým obsahom cukrov vďaka pôsobeniu ušľachtilej plesne sivej; vínasú sladké 
majú dlhý zrecí potenciál. Trockenbeerenauslese sa považuje za najvyššiu triedu kvality. Vyrába sa 
zo starostlivo vybraných, prezretých strapcov/bobúľ, ktoré sú zosušené (pripomínajú hrozienka) 
majú vysokú cukornatosť z dôvodu pôsobenia ušľachtilej plesne sivej. Surovina na výrobu TBA 
pripomína cibéby na Tokaji. V Nemecku sa pri výrobe botrytických vín využíva krátka macerácia 
rmutu, jemné lisovanie. Kvasenie je spontánne prerušené alebo zámerne sírením a filtráciou. Vína 
tohto štýlu majú všeobecne nízky aktuálny obsah alkoholu a zriedkavo zrejú v sudoch. Typické je 
skoré fľaškovanie.  
V Rakúsku okrem prívlastkov BA a TBA existuje aj Ausbruch, ktorý sa vyrába z botrytických bobúľ 
osobitne zberaných, ktoré sa spracúvajú maceráciou obdobnou pri výrobe tokajských výberov. 
Ausbruch sa vyrába najmä v Burgenlande. Používajú sa odrody Furmint, Muškát, Burgundské biele 
(Pinot Blanc), Burgundské šedé (Pinot Gris), Chardonnay, Neuburger, Tramín (Traminer) a Rizling 
vlašský (Welschriesling). Vína zrejú v drevených sudoch a dĺžka zrenia a typ suda závisí od štýlu. 
Botrytické vína sa vyrábajú aj z odrôd Zierfandler a Rotgipfler. 
 
Botrytické vína z Francúzska 
Najznámejšie sú botrytické vína zo Sauternes, ktoré sa vyrábajú z odrôd Sémillon, Sauvignon blanc, 
Sauvignon gris a Muscadelle. Vína sa vyrábajú z hrozna s cukornatosťou 221 g/l. 
Ďalším štýlom botrytického vína je „Sélection de Grains Nobles“ (SGN), ktoré sa vyrábajú v Alsasku 
a podobné vína aj údolí rieky Loire. V Alsasku sa požaduje v prípade odrôd Tramín červený a Pinot 
gris minimálne 279 g/l, v prípade Rizlingu a Muškátu minimálne 256 g/l.  
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Proces alkoholového kvasenia pri výrobe botrytických vín 
Kvasenie prebieha zvyčajne v kvasných nádobách z nehrdzavejúcej ocele, ale v oblasti Tokaj 
a v Sauternes sa stále používajú vo veľkej miere drevené sudy. Pridanie vitamín B1 (tiamínu) 
v dávke 0,6 mg/l, fosforečnanu amónneho (300 mg/l), aktívnych suchých kvasiniek (10-15 g/hl) sa 
odporúča s cieľom dosiahnuť optimálny priebeh kvasenia, rýchlejšie množenie kvasiniek 
a redukovať dávkovanie oxidu siričitého (SO2) (Dubourdieu, 1999; Hoersch a Schlotter, 1990). 
Kvasenie botrytických vín je pomalý proces – trvá 1-6 mesiacov, ale výnimočná nie je ani dĺžka 
kvasenia viac ako 1 rok. Špecifické je vysoká druhová početnosť mikrobioty na botrytických 
bobuliach. Kvasenie začínajú v prípade nevykonania sírenia tzv. divé kvasinky často spolu s tzv. 
nesacharomycétnymi kvasinkami (t.j. kvasinkami, ktoré nepatria do rodu Saccharomyces). Táto 
skutočnosť sa môže prejaviť aj v senzorickom profile vína. 
V Sauternes teplota pri kvasení v drevených sudoch dosahuje až 28 oC (Donéche, 1993). V oblasti 
Tokaj kde kvasenie prebieha v hlbokých pivniciach je teplota pri kvasení v drevených sudoch 10-12 
oC. Pri tejto nízkej teplote sa presadzujú chladmomilné kvasinky – či už v prípade kvasenia 
zabezpečeného autochtónnou kvasinkovou mikroflórou alebo v prípade zámernej aplikácie pravých 
vínnych kvasiniek. Z dôvodu neskorého termínu zberu, nízkej intenzity kvasenia a z dôvodu 
kvasenia v malých sudoch s objemom 200-230 litrov pri kvasení tokajských výberov nie je potrebné 
chladenie. Naopak ohrev môže byť prínosný pre kvasný proces. Na Tokaji sa v prípade kvasenia vo 
veľkých fermentačných tankoch sa udržiava teplota väčšinou okolo 20 oC (Magyar, 2011); 
a v intervale 20-24 oC v Sauternes (Ribéreau-Gayon et al., 2000). 
Osobitným aspektom výroby botrytických vín je prerušenie/zastavenie kvasenia buď spontánne 
alebo zámerné pri požadovanom obsahu zvyškového cukru. Zámerné zastavenie kvasenia 
v Sauternes, v nemeckých vinárskych oblastiach i inde sa vykonáva aplikáciou SO2. Na zastavenie 
je potrebný obsah voľného SO2 minimálne 50 mg/l (Donéche, 1993). Na dosiahnutie uvedeného 
obsahu je potrebné aplikovať väčšie množstvo SO2, pretože veľkú časť naviažu karboxylové 
zlúčeniny, najmä keto-kyseliny prítomné v kvasiacom kvasnom médiu. Na dosiahnutie obsahu 
voľného SO2 v množstve 60 mg/l sa aplikuje dávka je 200-300 mg/l SO2. Túto úroveň je potrebné 
udržať počas zrenia vína pomocou opakovaného sírenia (Ribéreau-Gayon et al., 2000). V prípade 
botrytických vín je maximálny povolený limit celkového obsahu SO2 400 mg/l. Pozitívnym efektom 
tak vysokého sírenia je inhibícia lakkázy a ďalších oxidačných enzýmov produkovaných hubou 
Botrytis, čím je obmedzené hnednutie vína (Dittrich and Grossmann, 2011). Rast octových baktérií 
je tiež inhibovaný sírením. 
Tradičné mierky používané pri výrobe tokajského výberu 3-putňové až 6-putňové boli putňa 
(pôvodne objemová jednotka – približne 30 litrov, v súčasnosti hmotnostná jednotka 20-25 kg cibéb) 
a Gönczky sud (objem 136 litrov). Koľkoputňový výber sa mal vyrobiť toľko putní cibéb sa zalialo 
– macerovalo 136 litrami muštu, resp. tzv. základného vína. V súčasnosti sa používa mierka pre 
„jednoputňovú dávku“ 20 kg cibéb a 100 litrov muštu, resp. základného vína; čiže napríklad 5-
putńový výber sa vyrába kombináciou 100 kg cibéb a 100 litrov muštu alebo základného vína. Dĺžka 
macerácie (24-48 hodín) a technika (miesto, spôsob) macerácie (otvorené kade z nehrdzavejúcej 
ocele, drevené kade, rototanky a i.) sa líšia podľa vinárstiev.  
V prípade výroby tokajských výberov problémy s kvasením vyplývajú aj z prítomnosti etanolu už na 
samom začiatku výroby – v prípade macerácie cibéb mladým vínom. Preto je prerušenie/zastavenie 
kvasenia častejšie, hoci môže prebiehať aj až nadmerne. Ukončenie kvasenia v prípade tokajských 
výberov, kde je stanovený minimálny obsah zvyškového cukru v jednotlivých putňových výberoch 
(a preto je potrebné sledovať obsah zvyškového cukru v tvoriacom sa víne) je zvyčajne spontánne 
ale môže byť potrebné aj zámerné prerušenie/zastavenie kvasenia miernym sírením, filtráciou 
a chladením pri dosiahnutí požadovaného obsahu zvyškového cukru. V niektorých prípadoch sa 
používa aj cross-flow filtrácia. V tokajských výberoch je obsah voľného SO2 spravidla menší ako 
v botrytických vínach v z Nemecka či Francúzska. 
Prerušenie/zastavenie kvasenia je jedným z dôležitých technických problémov výroby botrytických 
vín, ktorý vyžaduje ďalší výskum. Predpokladá sa, že dimetyldikarbonát (DMDC) ako spoľahlivý 
inhibítor nahradí sírenie, resp. bude alternatívou sírenia a využíva sa najmä pred/pri fľaškovaním vín. 
Divol et al. (2005) sledovali DMDC pri prírodne sladkých vínach zo Sauternes – zistili, že v dávke 
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100-200 mg/l zastavil kvasenie ale nenahradil antioxidačný účinok SO2 a sírenie bolo potrebné pre 
obmedzenie oxidácie vína a na zabránenie opätovnej aktivity kvasiniek. 
 
Zrenie a stabilizácia 
Botrytické vína majú pozoruhodný zrecí potenciál. Najviac sa zlepšuje ich kvalita 
niekoľkomesačným až niekoľkoročným zrením v sudoch, po ktorom nasleduje mnohoročné zrenie 
vo fľaši. 
Nemecké prívlastkové vína Beerenauslese a Trockenbeerenauslese zriedkavo zrejú v sudoch, 
pretože nízky aktuálny obsah alkoholu v nich zvyšuje riziko refermentácie. Typické je skladovanie 
a ošetrovanie v tankoch v aseptických podmienkach a skoré fľaškovanie. 
Prémiové vína zo Sauternes zrejú v sudoch 12-18 mesiacov a príležitostne do 2 rokov i viac 
(Ribéreau-Gayon, P. et al., 2000). Ak víno kvasilo v sude tak prvé stáčanie sa robí v decembri kedy 
najhrubší kvasničný kal sa usadil na dne. Následné stáčania vína sa vykonávajú každé 3 mesiace 
v hygienických podmienkach. Každotýždenné dopĺňanie nádob, časté sírenie a sanitácia sú 
nevyhnutné pre zabránenie rozkvaseniu vína.  
V prípade tokajských výberov je legislatívou predpísané minimálne 2-ročné zrenie v sudoch. 
V sudoch prebieha pomalá oxidácia vína. V súčasnosti sa niektoré tokajské vína vyrábajú aj 
reduktívnou metódou výroby. V minulosti sa využívala reduktívna metóda výroby tokajských vín, 
kedy sa sudy nenaplnili vínom úplne ale nad hladinou ostal voľný priestor vyplnený vzduchom – 
víno takto zrelo určitý (zvyčajne kratší) čas.. 
V súčasnosti sa tento spôsob využíva (v Maďarskom Tokaji) len v prípade tokajského samorodného 
suchého vína, pričom počas tohto oxidatívneho zrenia sa na hladine spontánne vytvára film kvasiniek 
Saccharomyces a víno získava charakter sherry vín zrejúcich pod flórom – teda filmom vytvoreným 
kvasinkami na voľnej hladine vína v neúplne naplnených sudoch (Magyar, 2011). 
Pred fľašovaním sa vína stabilizujú. Vrátane čírenia bentonitom za účelom odstránenia bielkovín, 
stabilizujú sa chladom (tzv. vymrazenie vínneho kameňa), aby sa predišlo kryštalizácii 
hydrogénvínanu draselného. Špecifickým problémom v prípade botrytických vín je, že obsahujú 
glukány (ẞ-D-glukány) ako výsledok metabolizmu Botrytis, ktoré aj pri koncentrácii 2-3 g/l 
preukazne znižujú filtrovateľnosť vína. Odstránenie týchto glukánov je možné použitím glukanázami 
z Trichoderma (Magyar, 2011). 
Botrytické vína vyžadujú osobitnú starostlivosť a sterilitu počas fľaškovania, pretože riziko 
prekvášania je vysoké. Najčastejšie sa využíva ostrá filtrácia, vrátane využitia membránovej filtrácie, 
po ktorej sa vykonáva sterilné fľaškovanie. Použitie sorbanu draselného je povolené a niekedy 
dopĺňa sírenie. 
 
ZÁVER 
Botrytické vína sa vyrábajú z prezretého hrozna zušľachteného pôsobením ušľachtilej plesne Botrytis 
cinerea Persoon. Vznik tzv. botrytického hrozna/botrytických bobúľ (na Tokaji sa označujú ako 
cibéby/Aszú) vyžaduje osobitné podmienky – bobule v čase infikovania plesňou Botrytis cinerea 
musia mať cukornatosť 190-210 g/l, počasie nesmie byť daždivé, aby sa na bobuliach vyskytla tzv. 
ušľachtilá forma plesne sivej a nie zhubná, pričom pre šírenie ušľachtilej plesne je žiadúca rosa alebo 
hmla. Väčšina botrytických vín patrí medzi prírodne sladké vína. V Európe sa členia na dve základné 
skupiny: a) na základe parametrov suroviny a vína (akostné vína s prívlastkom botrytický, resp. 
cibébový výber) a na základe pôvodu (botrytické vína z vinárskych oblastí; napr. tokajské vína 
vyrobené s použitím cibéb/aszú, Sauternes). Na výrobu týchto vín je potrebné hrozno požadovaných 
parametrov, ktoré je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov pričom oblastí s takýmito 
podmienkami, dokonca každoročne nie je v Európe mnoho.  
Tradične sa vyrábali oxidatívnou metódou, v súčasnosti sa používa i reduktívna metóda výroby. 
Obsahujú viac antioxidantov a na druhej strane viac biogénnych amínov ako ostatné biele vína ale 
menej ako červené vína. Významnými cieľmi výskumu v oblasti botrytických vín je kontrola ich 
pôvodu, kvasný proces vrátane kvasinkovej mikroflóry a jeho regulácia, stabilizácia vína. 
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