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Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0156/21. 

Graf Grafické znázornenie zastúpenia mikroorganizmov v

jednotlivých vzorkách na použitých živných pôdach
Vzorky na mikrobiologické vyšetrenie boli odobraté

z ôsmich druhov vín (č.1 - Silvan zelený; č. 2 - Rízling

vlašský; č. 3 - Tramín červený; č. 4 - Rízling rýnsky; č. 5 -

Rulandské šedé; č.6 - Frankovka modrá; č. 7 a 8 -

Cabernet Sauvignon – suché, polosuché). Zo všetkých

testovaných vzoriek bola pripravená základná suspenzia

podľa STN EN ISO 6887-1 (2010). Celkové počty

mikroorganizmov boli stanovené postupom STN EN ISO

4833 - 1 (2014). Detekcia počtu kvasiniek a plesní sa

uskutočňovala podľa STN ISO 21527 - 1 (2010). Zároveň

bol stanovený počet baktérií mliečneho kvasenia (LAB)

STN ISO 15214 (2002).

To, ktoré mikroorganizmy a v akej miere sa zúčastňujú procesu vinifikácie ma rozhodujúci vplyv na to, aké vlastnosti bude mať 

finálny produkt. Aj z toho dôvodu sa v súčasnosti stále vyvíjajú nové metódy na ich identifikáciu. V súčasnosti sa kvôli rýchlej a 

pomerne presnej identifikácie využíva najmä polymerázová reťazová reakcia (PCR) a hmotnostná spektrofotometria MALDI-

TOF (Zhang et al., 2022), čo je cieľom ďalšej časti našej štúdie.

Nami testovaných osem druhov vín (Silvan zelený; Rízling vlašský; Tramín červený; Rízling rýnsky; Rulandské šedé; 

Frankovka modrá; Cabernet Sauvignon - suché, polosuché) boli mikrobiologicky vyhovujúce a poživateľné. Horšie dopadla 

skupina červených vín, kde sme zaznamenali vyššie hodnoty mikroorganizmov ako u bielych vín.

Microbiology of histamine-free wines.

Výrostková, J, Regecová, I, Semjon, B, Bartkovský, M, Marcinčák, S.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Selected microorganisms of the analyzed samples of eight wines

purchased in the commercial network were cultivated on different

nutrient media (PCA, MRS, DRBC). The numbers of

microorganisms cultured on PCA medium ranged from >2 to 3.74 

log/ KTJ.ml-1, the highest value was recorded in sample no. 7 

(Cabernet Sauvignon – dry wine). We recorded low or zero values

on the MRS medium, intended mainly for the cultivation of

lactobacilli. The highest value was for sample no. 7 (2.4 log/ 

KTJ.ml-1). On the DRBC culture medium, we recorded the highest

values in red wine samples from 3.8 – 4.6 log/ KTJ.ml-1. 

The group of white wines (sample no. 1 - 5) showed values

from 2.5 to 3.3 log/ KTJ.ml-1. The highest values of monitored

microorganisms were in sample no. 4 (Riesling) and no. 7 (Cabernet 

Sauvignon - dry).
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