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În prezent, există diferiți factori din cauza cărora vinul nu ajunge la consumator în cele mai bune 

condiții. Pe de-o parte, piața globală obligă vinul să reziste la transporturi lungi în timpul distribuției 
sale, fiind expus la mari variații de temperatură care ar putea accelera procesele de oxidare. Pe de altă 
parte, creșterea temperaturii în timpul maturării strugurilor și excesul de potasiu din podgorie duc la 
creșterea pH-ului care nu doar că favorizează proliferarea microbiologică ci totodată afectează și 

eficiența acțiunii antioxidante a complexului sulfuros. 
Acești factori, împreună cu tendința pieței de reducere a nivelului total de sulf, a obligat casele de 

produse oenologice să găsească alternative antioxidante pentru a le oferi producătorilor.

www.agrovin.com

SuperBouquet EVOLUTION 

Antioxidante naturale fără alergeni
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INFORMAȚII TEHNICE / AGROVIN

Proces de oxidare chimică
Procesul de oxidare a vinului este complex și depinde de mai mulți factori, putându-se rezuma astfel: vinul 
conține compuși care acționează ca substraturi ale oxidării și alții care acționează ca oxidanți; de altfel, 
restul compușilor și condițiile vor regla viteza cu care se produc aceste reacții. În cadrul acestui proces se 
produc reacții în lanț care provoacă oxidarea mai multor compuși, în acest caz, fără a fi necesară prezența 
oxigenului.

Oxigenul singur nu poate oxida majoritatea compușilor din vin. Pentru a putea oxida acești compuși, este 
nevoie de un catalizator care să realizeze schimbul de electroni. Principalii catalizatori sunt Fe și Cu, care pot 
ceda electroni oxigenului molecular rezultând radicali foarte oxidanți.

Odată cu formarea acestor radicali se produc reacțiile de oxidare în lanț.

Într-o primă fază Fe2+ împreună cu un proton (H+) reacționează rezultând radicalul hidroperoxil:

Acest radical poate oxida anumiți polifenoli la chinona sa corespunzătoare:

Oxidarea polifenolilor la chinona sa.

La rândul lor, produșii acestei reacții pot genera oxidări ulterioare. Pe de-o parte, chinona poate polimeriza 
cu alte chinone și poate produce brunificarea și, pe de altă parte, poate reacționa cu grupurile -SH de tioli, 
reducând considerabil intensitatea aromatică a vinului.

Pe de altă parte, peroxidul de hidrogen format în timpul oxidării chinonei, din nou având ca și catalizator 
Fe, generează radicalul hidroxil, un oxidant puternic și neselectiv, care poate oxida alcoolul la acetaldehidă.

În consecință, reacția în lanț ar fi următoarea:

După cum se poate observa, în tot acest lanț de oxidări, oxigenul este prezent doar în primele etape, astfel 
că este nevoie de alt tip de instrumente care să permită atât protecția culorii (oxidarea polifenolilor) cât și a 
aromei (oxidarea derivaților tiolici și rezultarea acetaldehidei).
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Strategii pentru controlul 
oxidării
După cum am observat, lanțul de oxidare este 
complex și ar trebui intervenit pentru a împiedica 
producerea acestor reacții în fiecare dintre faze.

Evitarea contactului cu oxigenul.

Vinul poate dizolva până la 8,6 mg/l de oxigen la 
temperatura ambiantă. Această capacitate de a 
dizolva oxigenul va depinde de:

1. Substanțele solide dizolvate (cu cât 
concentrația este mai mare, cu atât dizolvarea 
este mai mică).
2. Alcool (cu cât concentrația este mai mare, cu 
atât dizolvarea este mai mică).
3. Temperatură (cu cât temperatura este mai 
mică, cu atât dizolvarea este mai mare).

Toate acțiunile care limitează contactul cu oxigenul 
vor reduce efectele negative ale oxidării.

Reducerea substratului
Principalul substrat al oxidării vinului este 
reprezentat de polifenoli, astfel că o reducere a 
conținutului polifenolic al vinului va reduce în mare 
măsură potențialul de oxidabilitate sau sensibilitate 
la oxidare al vinului.

Mecanismele care se pot folosi pentru reducerea 
conținutului polifenolic ar putea fi:

1.Evitarea extracțiilor în exces în timpul elaborării, 
separarea diferitelor fracțiuni de presă, limpezirea 
intensă a mustului…
2.Reducerea conținutului de polifenoli din vin, 
în principal cu ajutorul agenților de limpezire, 
dintre care PVPP; gelatina și proteinele vegetale 
sunt cele mai eficiente.

Reducerea catalizatorilor
Catalizatorii joacă un rol decisiv în oxidare, dat fiind 
că s-a dovedit faptul că oxigenul nu este capabil 
să reacționeze cu vinurile din care s-au eliminat 
complet conținuturile de Fe și Cu. În practică, vinurile 
cu conținut mai redus de Fe și Cu sunt mai puțin 
oxidabile.

Imaginea 1. Evoluția 3MH la vinuri în funcție de contactul cu 
oxigenul și de prezența cuprului.  Sursa: AWRI

În urma unui experiment realizat de AWRI, s-a 
constatat faptul că în procesul de oxidare, prezența 
catalizatorilor metalici în vin are o mai mare influență 
decât aportul de oxigen.
Metodele de reducere a prezenței catalizatorilor în 
vin ar putea fi:

1.Evitarea folosirii recipientelor care ar putea 
elibera metale în vin.
2.Reducerea timpului de contact dintre vin și 
bentonită deoarece aceasta eliberează Fe foarte 
lent, dar dacă timpul de contact se prelungește, 
valorile de Fe ar putea crește considerabil.
3.Reducerea metalelor prin folosirea PVI/PVP 
(Divergan HM). Acest agent de limpezire poate 
reduce ușor și eficient conținutul de metale din 
vin.

Folosirea glutationului (GSH)
Glutationul este un tripeptid prezent în mod natural 
în celule, având o puternică acțiune antioxidantă. 
Folosirea sa în oenologie este autorizată doar sub 
formă de drojdie inactivă îmbogățită în mod natural 
în glutaniol.

Acțiunea sa antioxidantă se realizează la 3 niveluri:
1.Antioxidant direct. Datorită potențialului său 
redus RedOx poate reacționa cu oxidanții prezenți 
în vin, protejând compușii de dorit împotriva 
oxidării.
2.Protecția culorii, GSH poate reacționa cu 
polifenolii oxidați, rezultând GRP (Grape Reaction 
Product), compus incolor care nu este un substrat 
al polifenoloxidazei și oprește brunificarea vinului.
3.Protecția culorii, chinonele sunt foarte reactive 
cu tiolii, ceea ce duce la degradarea aromei. Când 
GSH întră în reacție cu chinonele, le împiedică pe 
acestea să reacționeze cu tiolii și astfel aromele 
nu se oxidează.

0

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

Scăderea intensității colorante

In
ten

sit
ate

 co
lor

an
tă

Martor Proveget QUIT® 
50 g/hl

Proveget QUIT®
100 g/hl

600
500

700
800

100
0

400
300
200

Aire/Aire N2/N2Aire/N2 Aire/Aire N2/N2Aire/N2

3-MH (ng/l)
Cu2+ 

Cu2+ 

Radical 
hidroperoxil

Radical 
hidroxil

Etanol

Acetaldehidă

Compuși -SH (reducto-
ri, tiolici)

Polimerizare 
fenolică



4

Super Bouquet EVOLUTION / Alternativă la folosirea SO2

INFORMAȚII TEHNICE / AGROVIN

Drojdie inactivă, îmbogățită în 
glutation și precursorii săi.

SuperBouquet EVOLUTION

Este vorba de o generație secundară de drojdii inactive, special 
îmbogățite în mod natural în glutation.  Deși sunt bine cunoscute 
efectele pozitive ale acestei peptide tiolice și ale metaboliților 
săi anteriori asupra aromei și încetinirii evoluției vinurilor, studiul 
efectului său în timpul fermentării și identificării practicilor și 
factorilor enologici care îi afectează conținutul a permis dezvoltarea 
unui itinerar oenologic prin care se maximizează efectul său de 
conservare.
Efectul său de conservare acționează la trei niveluri.

1. Efect antioxidant    
2. Protecția aromei 
3. Protecția culorii

Aplicații
Se poate folosi ori de câte ori este necesară 
potențarea protecției antioxidante.

Must înaintea fermentației alcoolice:
Dacă se aplică la musturi înaintea fermentației, pe 
lângă protecția directă pe care o oferă GSH, și datorită 
concentrației ridicate a precursorilor, ajută drojdia să 
sintetizeze glutationul în timpul fermentației.

Într-o primă fază, drojdia încorporează aminoacizii 
precursori ai glutationului, ceea ce ulterior se va 
transforma într-o producție și eliberare a glutationului 
în vinul finalizat. Astfel, se oferă protecție antioxidantă 
chiar când se finalizează fermentația și eliberarea 
dioxidului de carbon nu mai protejează împotriva 
oxidării.

În plus, așa cum au demonstrat Jackowetz et al. 
(2012), adaosul de sulf în fermentație generează 
o creștere în formarea acetaldehidei, din cauza 
drojdiilor enologice. În consecință, adaosul de 
glutation înainte de fermentație permite reducerea 
dozei de sulf și prin aceasta, formarea acetaldehidei, 
ceea ce va permite existența unei mai mari cantități 
de sulf liber cu aceeași cantitate totală de sulf, 
deoarece există mai puțină acetaldehidă cu care să 
reacționeze. Vinuri recent finalizate.

După fermentație, vinul rămâne neprotejat, iar 
sensibilitatea sa la oxidare este evidentă. Folosirea 
SuperBouquet® EVOLUTION în aceste prime etape, 
permite reducerea folosirii SO2.

Maturare pe sediment de drojdie sau fermentație 
malolactică în butoi
În această fază de armonizare a vinurilor nu este 
de mirare că sedimentele naturale ale fermentației 
ar putea antrena vreun defect (reduceri, arome 
ciudate.) care să fie accentuat de timpul de contact 
prelungit.

Pe de altă parte, dacă se dorește o fermentație 
malolactică în butoi, nu va fi posibilă realizarea unei 
sulfitări a vinului. În cazul vinurilor albe, la care se 
folosesc, de obicei, butoaie noi, oxidarea se produce 
relativ frecvent. 
Folosind SuperBouquet® EVOLUTION în timpul 
maturării pe sediment de drojdie și în timpul 
fermentației malolactice în butoi se reduc 
problemele obișnuite care apar cu aceste practici.

Păstrarea vinurilor
De obicei, pe durata conservării, vinurilor li se 
ajustează în repetate rânduri nivelurile de sulf, acestea 
atingând, în unele cazuri, valori care se apropie de 
doza maximă legală. Aceste valori ridicate anterioare 
îmbutelierii fac dificilă atingerea nivelurilor dorite de 
sulf liber, fără a depăși limita legală.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, datorită 
avântului pe care îl înregistrează vinurile ecologice și 
conștientizării de către consumatori, valorile de surf 
sunt tot mai reduse.

SuperBouquet® EVOLUTION este eficient cu 
niveluri mai reduse de sulf, fără a neglija protecția 
antioxidantă.

Transferul vinului/tiraje/tratament la rece.
După cum se știe, la transferurile vinului se dizolvă 
cea mai mare cantitate de oxigen. Alt moment 
critic pentru oxidare este stabilizarea la rece datorită 
faptului că reducerea drastică a temperaturii vinului 
provoacă o creștere a solubilității oxigenului în 
acesta.   Așadar, un adaos corect de SuperBouquet® 
EVOLUTION în acest procese va proteja împotriva 
posibilei oxidări care s-ar putea produce după aceste 
tratamente.
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Îmbuteliere
S-a demonstrat faptul că adaosul de SuperBouquet® 
EVOLUTION împreună cu nivelurile corecte de 
SO2 înainte de îmbuteliere, reduce semnificativ 
brunificarea vinului, menține nivelurile de 3-MH 
ridicate, la vinurile tiolice și protejează împotriva 
oxidării esterilor și terpenelor.
 
Rezultate experimentale
După cum se menționa anterior, rezultatele la 
degustare față de un martor fără sulf și altul cu adaos 
de sulf au fost favorabile pentru SuperBouquet® 
EVOLUTION.

[ MARTOR] [ SB EVOLUTION ] [ SO2 ]

Imaginea 2. Evaluarea senzorială a aspectului gustativ și a culorii 
pentru Albariño 2013, degustare Sept 2014

În ceea ce privește protecția culorii, un studiu 
realizat de departamentul nostru tehnic a măsurat 
îmbunătățirea intensității colorante după adaosul 
de SuperBouquet® EVOLUTION la vinurile cărora li se 
adăugase sulf:

Imaginea 3. Îmbunătățirea intensității colorante după 6 luni de 
contact. Test pe soiul Verdejo, Sauvignon Blanc și Airen (recolta 
2016), fără aplicare de SO2.

La același experiment s-a analizat și brunificarea prin 
absorbția la 440nm:

Imaginea 4. Îmbunătățirea brunificării după 6 luni de contact. 
Test pe soiul Verdejo, Sauvignon Blanc și Airen (recolta 2016), 
fără aplicare de SO2.

În ambele grafice se pune accentul pe efectul de 
protecție a culorii al SuperBouquet® EVOLUTION, 
cu toate că se evaluează și influența conținutului 
polifenolic, mai mare la Sauvignon și Airén decât la 
vinul din soiul Verdejo.
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Origine
SuperBouquet® EVOLUTION este rezultatul Proiectului de Cercetare VINNOSO2 realizat în anul 2012 (INNPACTO IPT 2012-0967-
060000) la care au participat mai multe bodegi și centre de cercetare națională, cu titlul: 
„Dezvoltarea unui itinerar oenologic pentru elaborarea vinurilor de înaltă calitate, fără dioxid de sulf”.

În acest proiect s-a studiat influența diferitelor produse cu privire la capacitatea antioxidantă, prin evaluarea 
calității vinurilor tratate din punct de vedere organoleptic, din punctul de vedere al culorii și al altor markeri 
ai oxidării. Produsul cu cea mai mare influență pozitivă asupra vinului a fost drojdia inactivă îmbogățită în 
glutation, atât la degustare cât și în mod analitic, astfel că, în prezent, AGROVIN comercializează această 
drojdie sub denumirea de SuperBouquet® EVOLUTION.


