
Detekcia Metschnikowia pulcherrima počas procesu fermentácie vína vo vzťahu k 

obsahu biogénnych amínov

Detection of Metschnikowia pulcherrima during the wine fermentation process in 

relation to the of biogenic amines content

Abstract

This study is focused on the detection of Metschnikowia pulcherrima in soil samples, leaves and berries of grapes and samples taken from fermenting must and young wine (the variety

Tramín červený) from the East Slovak wine-growing region and the Sobrance region. The species Metschnikowia pulcherrima was detected in the investigated samples using ITS-PCR-

RFLP. The percentage representation of this type of yeast changed during the must fermentation process, and the highest percentage was detected on day 0 and day 2 of fermentation. The

Thermo Scientific UHPLC system was used to determine the presence of biogenic amines (histamine and tyramine) in the investigated must samples, which recorded the highest

concentrations of both biogenic amines on day 6 of the fermentation process.
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Materiál a metodika

 Vyšetrované vzorky boli odobraté z pôdy, bobúľ, listov viniča a z muštu odrody Tramín červený v období septembra 2021

 Základná suspenzia a ďalšie desaťnásobné riedenia sa pripravili podľa pokynov STN EN ISO 6887-1 (2017).

 Z takto pripravených riedení sa následne vykonalo stanovenie počtu kvasiniek plesní podľa normy STN ISO 21527-1 (2010).

 Druhová identifikácia Metschnikowia pulcherrima bola vykonaná pomocou ITS -PCR-RFLP metódy za použitia reštrikčných endonukleáz MseI, HhaI, HaeIII

a HinfI (New England BioLabs®inc., USA).

 Stanovenie biogénnych amínov v mušte a mladom víne sa previedlo pomocou ultra vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s fluorescenčným detektorom. Na

analýzu biogénnych amínov (histamín a tyramín) bol použitý UHPLC systém Thermo Scientific (Dionex UltiMate 3000 RS) spojený s fluorescenčným

detektorom (FLD).

Výsledky

 Pri mikrobiologickom vyšetrení sa vzorky odoberali z muštu pred kvasením (0. deň) a na 2., 4., 6., a 8. deň kvasenia a po 4 týždňoch kvasenia. Vyššie počty

kvasiniek sme zistili vo vzorke pôdy v počte 5.3 ± 0.1 log KTJ.g-1, nasledovali vzorky listov viniča so zastúpením 5.0 ± 0.1 log KTJ.g-1. Najnižšie zastúpenie

kvasiniek sa zistilo na bobuliach hrozna v množstve 3.7 ± 0.1 log KTJ.g-1. Avšak, počet kvasiniek prítomných v bobuliach závisí aj od mechanického poškodenia

bobúľ. Prítomné kvasinky sú zodpovedné za začiatok kvasného procesu v mušte, čo potvrdzujú aj nasledujúce výsledky. Počet kvasiniek v jednotlivých vzorkách

sa pohyboval v rozmedzí od 4.5 ± 0.1 do 6.9 ± 0.1 log KTJ.ml-1. Najnižšie počty sa zaznamenali vo vzorkách čerstvej vylisovanej hroznovej šťavy (0. deň) v

množstve 4.5 ± 0.1 log KTJ.ml-1. Počas fermentácie muštu sa počty zvyšovali. Najvyššie počty sa zaznamenali pri odbere na 6. a 8. deň kvasenia. Avšak aj po 4

týždňoch kvasenia sme vo vzorkách mladého vína zaznamenali vyšší podiel kvasiniek.

 Po kvantitatívnom mikrobiologickom vyšetrení vzoriek sa pristúpilo k podrobnejšej detekcii mycobioty. Jednotlivé izoláty sa odobrali z povrchu agarového

média DRBC podľa makroskopických znakov ako sú zafarbenie kolónie, spôsob rastu a tvaru kolónie. Pre druhovú identifikáciu sa použila metóda ITS-PCR-

RFLP. Jednotlivé veľkosti PCR produktov a reštrikčných fragmentov sú uvedené v tabuľke 1.

Druh kvasiniek

PCR 

produkt
RFLP-ITS-PCR

bp HaeIII HinfI MseI HhaI

Metschnikowia pulcherrima 450 285;100 200 265;52 210;100

Tabuľka 1: Veľkosti PCR produktu a získaných reštrikčných fragmentov

Metschnikowia pulcherrima (bp).

 Percentuálne zastúpenia Metschnikowia pulcherrima sa po predchádzajúcej identifikácii prepočítali retrospektívne na základe fenotypového prejavu a rastu kolónii

na inokulovaných platniach. Metschnikowia pulcherrima bola detegovaná v pôde v 7 %, vo vzorkách listov v 4% a na bobuliach hrozna až v 17 % z celkového

stanoveného počtu kvasiniek. Percentuálne zastúpenie v čerstvej vylisovanej hroznovej šťave predstavovalo 27%. Na druhý, štvrtý a šiesty deň kvasenia sa

pohybovalo percentuálne zastúpenie Metschnikowia pulcherrima na 26 %,15 % a 9 %. Na 8. deň kvasenia a po 4 týždňoch už tento druh kvasiniek nebol

prítomný.

 Na sledovanie prítomnosti a zmien koncentrácií biogénnych amínov (histamínu, tyramínu) v mušte počas fermentácie (obrázku 1), sa detegoval nárast

koncentrácie oboch sledovaných BA v rovnakom období fermentačného procesu. Prudký nárast koncentrácie histamínu v mušte sa zaznamenal medzi 2. a 6.

dňom kvasenia muštu. Koncentrácia tyramínu stúpala prudšie medzi 4. a 6. dňom. Najväčšie koncetrácie sledovaných BA sa zaznamenali na 6. deň, čo koreluje aj

so zistenými najvyššími počtami kvasiniek pri odbere na 6. a 8. deň kvasenia, čo bolo spôsobené tzv. búrlivým kvasením.
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Obrázok 1: sledovanie koncentrácie biogénnych amínov počas

fermentačného procesu muštu.

Záver

Záverom môžeme konštatovať, že počiatočné zastúpenie M. pulcherrima závisí od podnebia, mikroklímy, geografickej polohy vinohradu a v neposlednom rade od

odrody viniča. Percentuálne zastúpenie M. pulcherrima v mušte a mladom víne sa však mení počas jednotlivých etapách kvasenia v závislosti od biologických,

fyzikálnych a chemických zmien v mušte v jednotlivých fázach. Výsledky potvrdili malý vplyv prítomnosti M. pulcherrima na produkciu BA počas fermentačného

procesu muštu.
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