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A bor mikrobiológiai eredetű
rendellenességei

• 1. Borbetegségek és mikróbás eredetű
borhibák
– Baktériumos rendellenességek

– tejsavbaktériuok,
– ecetsavbaktériumok

– Élesztős rendellenességek
– Dugóíz

• 2. Instabilitás (utóerjedés, üledékképződés)
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Tejsavbaktériumos rendellenességek

• Gram pozitiv, aeroltoleráns anaerob kokkuszok
vagy pálcák

Lactobacillus sp.,

Pediococcus sp.

Oenococcus oeni

(Leuconostoc oenos)
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Tejsavbaktériumok

• Cukrok erjesztése
– homofermentatív: csak tejsav képződik 

(konfiguráció: D, L vagy DL,fajtól függően)
– Pediococcus damnosus
– Lactobacillus plantarum, L. casei

– heterofermentatív: többféle végtermék -
tejsav,széndioxid, ethanol, ecetsav (mannit)

– a pentózokat mindkét csoport tejsavvá erjeszti

• Tejsavas erjedések következménye a mustban:
– hibás alkoholos erjedés, savanyúkáposzta íz-

illat  (etil-laktát), egyéb íz- és illathibák (ecetes, 
mannitos tónus)

X

Homofermentatív tejsavas 
erjedés

Heterferomentatív tejsavas 
erjedés

+ mannitos
erjedés

DL/D/L DL/D
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Tejsavas erjedések mustban, borban

• Tejsavas erjedés – nagyon sok tejsav és tejsavas 
észter képződik (savanyúkáposzta tónus)

• Tejsav-mannitos erjedés – kevesebb tejsav, de 
emellett ecetsav és mannit képződik (karcos, 
édeskés íz) 

• Tejsavas illósodás – tejsav mellett sok ecetsav 
képződik (száraz borban is előfordulhat, 
penzózokból!)

• A cukorból képződő tejsav D vagy DL 
konfigurációjú!!!
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Tejsavbaktériumok

• Nyúlósodás
– nyálkás poliszacharidok szintézise (-1-3-

glukánok) -Pediococcus fajok és  Oenococcus
oeni

– A bor viszkózus, olajos, selymesen fénylő. Illat és 
ízhiba nem feltétlenül észlelhető
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Tejsavbaktériumok

• Glicerin és/vagy borkősav erjedés (“Tourne”)
– Glicerinből: 3-hidroxi-propionadehid (gyakori 

képesség)
– Borkősavból :piroszőlősav, egyéb savak és CO2

(L.plantarum) vagy ecetsav és CO2 (L. brevis)
– üres jelleg, karcos íz, barnulás, zavarosodás

• Akrolein képzés, keseredés (“Amertum”)
– glicerinből  propandiol és akrolein képződik
– az akrolein polifenolokhoz kapcsolódva keserű

ízt okoz
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Tejsavbaktériumok• Egéríz
• a bor íze az egérvizelet szagára emlékeztet 

(5-10 másodperccel a lenyelés után)
Oka: Néhány Lactobacillus faj

– 2-acetyltetrahidropiridin
– 2-propioniltetrahidropiridin

• feltételek: etanol (propanol) jelenléte,
• alacsony savtartalom
• alacsony kénessav tartalom
• (nehézfémek 

elősegítik)

N

H

CH3C

O

N CH3C

O
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Tejsavbaktériumok

• Muskátli íz
– Oenococcus oeni és néhány  Lactobacillus a 

szorbinsavat primer szorbin-alkohollá erjeszti, 
amely etanollal kombinálódik:

– 2-ethoxyhexa-3,4-dién
– muskátli levélre emlékezettő (geránium) szag 

(és íz)

– Megelőzés: szorbinsav adagoláskor a bor 
kénessavtartalmát ki kell egészíteni!

– Javító kezelés: nincs!
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• A tejsavbaktériumok tevékenységének 
megelőzése
– irányított musterjesztés (starterkultúrák, 

hőmérséklet szabályozás)
– kéndioxid  (20 mg/l szabad)
– alacsony pH (3.5 alatt)
– alacsony tárolási/érlelési hőmérséklet

• Beteg borok kezelése
– pasztőrözés, erős kénezés  után adszorbensek 

adagolása
– Nincs tökéletes javító kezelés!!!
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Ecetsavbaktériumok

• Obligát aerob, Gram negativ pálcák
• A cukrokat és  etanolt ecetsavvá oxidálják

• Melléktermékek: acetaldehid, glükonsav és  keto-
glükonsavak, ecetsavas észterek

•
– Fajok:

• Gluconobacter oxydans
• Acetobacter aceti, A. pasteurianus
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Ecestsavbaktériumok

• Megelőzés
– levegő kizárása

• töltögetés, védőgáz
– szabad kénessavszint biztosítása (20-40 mg/l)
– jó üzemi higiénia

• tartályok, eszközök azonnali elmosása 
használat után

• fertőtlenítőszerek
• Javító kezelés: nincs!
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Élesztős rendellenességek

• Virágosodás
• Brettanomyces-élesztők tevékenysége
• Kéntartalmú aromaanyagok képződése
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Virágélesztők
(Hártyaképző vadélesztők)

• Candida, Pichia (Hansenula) fajok
– gyengén vagy nem erjesztenek
– a bor felületén hártyát képeznek
– levegő jelenlétében felhasználják a 

bor értékes anyagait (alkohol, 
glicerin, szerves savak, 
nitrogéntartalmú anyagok

– kellemetlen aromaanyagokat 
képeznek: nagy mennyiségű
acetaldehid, illó észterek (etil-
acetát)
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Virágosodás

• Megelőzés
– tartály/hordó teletöltése
– levegő kizárása védőgázzal
– alacsony hőmérséklet
– a kénezés nem hatékony a virágélesztők ellen!

• Javító kezelések
– a bor átszűrése fertőtlenített tartályba/hordóba
– kénessavszint kiegészítése (acetaldehid képzés miatt a 

szabad kénessav lecsökken!)
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Brettanomyces okozta problémák
• Brettanomyces (Dekkera) fajok

B. lambicus, B. intermedius
erjesztőképes élesztők, az erjedés során sok 
ecetsavat, valamint kellemetlen illó anyagokat 
képeznek

1. zavarosodás, ecetsav képzés palackos borban és pezsgőben 
(ritka)

2. egéríz:
– a bor utóíze az egérvizelet szagára  emlékeztet

3. illófenol képzés („brett” jelleg)
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Egéríz

• Isomers of 2-acetyltetrahydropyridine
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„brett” jelleg

• Jellegzetes szaghibák:
– „füstös, műanyag, égett műanyag, nedves gyapjú, 

lóizzadság, lópokróc, baromfiudvar, marhaistálló” stb.
• Felelős vegyületek: illó fenolok , amelyek rosszul kezelt 

fahordókban képződnek a szőlőből származó egyszerű
fenolokból (hidroxi-fahéjsav származékokból)  az élesztő
közreműködésével

CH2 CH3

H

CH2 CH3

H
O CH3

4-etil-fenol 4-etil-guajakol
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A bor mikroorganizmusai közül csak a Brettanomyces
képez etil-fenolt és etil-guajakolt!
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„brett” jelleg• Megelőzés
a Brettanomyces fajok kénessavra nagyon érzékenyek!
– Fajélesztős erjesztés
– Korai borkénezés? Kénessavszint kiegészítése
– MLF az erjesztőtartályban/ acéltartályban (nem a fahordóban)
– Alacsony tárolási hőmérséklet
– Hordók azonnali mosása, fertőtlenítése (gőzölés, kénezés)
– Fertőzött hordók jelölése, selejtezése
– Mikrooxigénezés, levegőztetés kerülése?
– Kémiai szerek: Chitosan, K-szorbát
– Derítések csökkentik a Brettanomyces populációt

• A divatos vörösborkészítési módszerek (MLF, alacsony 
kénessavszint, mikro-oxidáció) sajnos támogatják a 
brett jelleg kialakulását!
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Szabályozás technológiai eszközei

• Brett jelleg eltávolítása a borból
– Nincs megfelelő módszer!!!
– Kazeinos derítés: részleges hatás
– Házasítás a Brettanomyces szennyezettség 

eltávolítása/elpusztítása után (mebránszűrés, kénezés)

• Brettes hordók kezelése
– Nincs tökéletes módszer!!!
– Gőzölés
– Ózon gázos kezelés
– Selejtezés
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3. Kéntartalmú aromaanyagok

• 1. Erjedési kénhidrogén képződés

– Spontán erjedésnél káros élesztők 
elszaporodása 
• (pl. Schizosaccharomyces pombe, vagy 

szulfidtermelő S. cerevisiae törzs

– N-hiányos mustok erjedése
• N-hiányában a kéntartalmú aminosavak 

szintézise megakad, a H2S felszabadul
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• Az erjedés optimális N-szükséglete 400 -
500 mg/l

– asszimilálható nitrogén= aminosavak 
(prolin nélkül) + amidok + ammonia

Erjedési kénhidrogén képződés
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• Sufate Reduction 
Sequence and  
methionine/cysteine
biosynthetic pathways in 
yeast (Henschke and 
Jiranek, 1992).

S--X X
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• 2. Fehérjebomlás
lágy borokat hosszú ideig seprőn tartva az élesztősejtek 
autolízise teljes fehérjebomlásba torkollhat

• 3. Elemi kén redukciója (technológiai hiba)
– elemi kén bekerülése a mustba

• permetezőszerből
• hordóba ejtett, el nem égett kénlapról

Sulfur off-odor

2 RSH + S    R-S-S-R + H2S
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Kéntartalmú aroma problémák megelőzése

• Szelektált fajélesztők használata

• Nitrogén kiegészítés az erjedés előtt vagy elején 
(DAP,élesztőkivonat)

• Lágy borok korai első fejtése

• Megfelelő permetezési gyakolat, musttisztítás
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Javító kezelések

• Erős levegőztetés  (szellőztetés és oxidáció)
• 2H2S + O2  2H2O + S

rézszulfátos kezelés
oldhatatlan réz-szulfid képződik és kicsapódik

H2S + CuSO4  CuS H2SO4

kéndioxid adagolás (oxidáció)

2H2S + SO2  2H2O + 3S
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Szerves szulfidok
• Dimetil-szulfid (DMS)

– ízküszöb: 25-60 ug/l (kukorica, melasz)
– érlelési aromák, palackbuké fontos komponense, csak 

nagyon magas koncentrációban káros (>1 mg/l)
• Dietil szulfid (DES)

– ízküszöb: 0,9 ug/l (főtt káposzta, fokhagyma)
• Dietil-diszulfid (DEDS)

– ízküszöb: 4 ug/l (fokhagyma, égett gumi)

• Képződésük: főleg kémiai úton, merkaptánok
oxidációjából, seprőbomlásból, peszticidek lebomlásából. 
Nem távolíthatók el!
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Mikrobiológiai zavarosodások
• Oka: a borban maradt vagy a palackozásnál bekerült

élesztők vagy baktériumok szaporodása
• Élesztők

– az erjesztőképes fajok túlélik a palack anaerob körülményeit
• édes borokban utóerjedés (gázképződés, zavarosodás)
• száraz borokban is lehet gyenge szaporodás: poros vagy

szemcsés (grízes) üledék gázképződés nélkül

– legveszélyesebb fajok:
• Zygosaccharomyces bailii, Z. rouxii
• Saccharomyces cerevisiae

• Baktériumok
– tejsavbaktériumok: almasavbomlás, üledék és gázképződés
– ecetsavbaktériumok: csak már ecetesedő bor palackozása esetén

(ritka)
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Mikrobiológiai stabilizálás
FIZIKAI ELJÁRÁSOK

• A sejtek eltávolítása szűréssel
– „steril” szűrési módszerek:

• EK-szűrés
• membránszűrés (pórusméret élesztőkre : 0,6-0,8 
m; baktériumokra : 0,45 m).

– hagyományos (dead-end) membránszűrők
– tangenciális (cross-flow) membránszűrők
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Conventional (dead-end) membrane filter
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CROSS-FLOW

szűrés

szűrletátfolyás

préslepény

Principle of tangential filtration
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FIZIKAI ELJÁRÁSOK

• A sejtek elpusztítása
hőkezeléssel

• pasztőrözés (80-
90 oC)

• melegtöltés (50 -
55oC)
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Mikroorganizmusok hőtűrésének jellemzői
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KÉMIAI ELJÁRÁSOK
(tartósítószerek)

• kén-dioxid (főleg baktériumok ellen)
– Max.: 150-400 mg/l összes SO2

• SO3  --/ HSO3 - /H2SO3

• szorbinsav (csak penészek és élesztők ellen)
– Max.: 200 mg/l szorbinsav, vagy 268 mg/l K-szorbát

CH3-CH=CH-CH=CH-COOH
Újabban engedélyezett kémiai szerek:

DMDC (dimetil- dikarbonát) – széles spektrumú, csak 
palackozás előtt
Lizozim – enzim, tejsavbaktériumok ellen
Kitozán – poliszacharid, Brettanomyces ellen

Budapesti Corvinus Egyetem, 
Borászati Tanszék

Kén-dioxid (kénessav)
• A kén-dioxid hatásai

– Antioxidáns, redukáló hatás
– Antimikróbás hatás (főleg baktériumok 

ellen)
– Íz-zamat megőrző hatás

• A kén-dioxid formái vizes oldatban
• SO3  --/ HSO3 - /H2SO3
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A kénessav disszociációja a pH függvényében

A bor pH értékénél (3-4) a kénessavnak csak néhány 
százaléka ( 0,5-5%) nem disszociál!

Antimikrobás hatást csak a szabad kénessav nem 
disszociált (molekuláris) hányada fejt ki.
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EU borjogban engedélyezett borászati 
eljárások és kezelések

A Tanács 479/2008 EK rendelete (2008. április 29.)
Végrehajtási utasítás: 2009. augusztus 1

7. Kén-dioxid, kálium-biszulfit vagy kálium-
metabiszulfit (kálium-diszulfit vagy kálium-
piroszulfit) felhasználása

H: a forgalomba hozott termékekben megengedett 
maximális mennyiség a vhr. I.B melléklete szerint

Csak az összes kénessav-tartalomra van EU határérték – a 
szabad kénessavtartalom érzékszervi megfontolás alá esik.

40
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Az összes SO2 tartalom maximálisan 
megengedett határértékei  mg/l 

• Fehér- és rosébor:
• cukortartalom < 5 g/l 200 mg/l
• cukortartalom ≥ 5 g/l  250 mg/l

• Vörösbor:
• cukortartalom < 5 g/l 150 mg/l
• cukortartalom ≥ 5 g/l  200 mg/l

• Megengedett kivételek: tagországok bejelentése és kérelme 
alapján pl:
– Tokaji szamorodni (száraz és édes): 300 mg/l
– Tokaji aszú, aszúesszencia, esszencia,
fordítás, máslás: 400 mg/l
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Szorbinsav
• csak penészek és élesztők ellen hatásos
• hatása függ a pH-tól, csak a nem disszoiociált

molekula fejt ki antimikróbás hatást

A Tanács 479/2008 EK rendelete (2008. április 29.)
Végrehajtási utasítás: 2009. augusztus 1

Szorbinsav használata kálium szorbát formájában                                                             
H: max. 200 mg/l szorbinsav a forgalomba hozott     

termékben.
• (=268 mg/l K-szorbát)

CH3-CH=CH-CH=CH-COOH
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Újabban engedélyezett kémiai szerek
DMDC (dimetil- dikarbonát)

•A borban gyorsan elbomlik, nem fejt ki tartósító
hatást – „hideg sterilizálás”
•Csak közvetlenül palackozás során alkalmazható, 
megfelelő adagoló berendezés kötelező

•Lizozim
•Tojássárgájából kinyert enzim
•Baktérium sejtek lízisét okozza, hatása független a 
pH-tól
•Csak egyes tejsavbaktériumok ellen hatásos (MLF 
gátlás)

H: max. 500 mg/l, musthoz és/vagy borhoz összesen Budapesti Corvinus Egyetem, 
Borászati Tanszék

Allil-izocianáttal átitatott tiszta paraffinlemezek
alkalmazása steril légtér létrehozására, 
meghatározott feltételekkel

F: csak Olaszországban
(darabban tartott borok felületén)

Kitozán: gomba eredetű poliszacharid, a Brettanomyces
gátlására (2010-től engedélyezettt)

Nizin alkalmazása – kísérleti stádiumban van, az  EU 
jog nem engedélyezi

csak baktériumok ellen hatásos


