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მუხის როლი მეღვინეობაშიმუხის როლი მეღვინეობაში

გიორგი სამანიშვილი

Giorgi Samana

გიორგი სამანიშვილი

ღვინის ლაბორატორია - 22 ნოემბერი 2013 წელი



ხის (მუხის) ჭურჭელი

ჭურჭელი სითხის :

• შესანახად

• ტრანსპორტირებისთვის

• დასავარგებლად

მუხა, წაბლი, აკაცია (თეთრი) და ა. შ.  
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ბუტი, ჩანი, კოდი, კასრი...



მუხის კასრის თვისებები

ატარებს მცირე რაოდენობით ჟანგბადს

ღვინოში გადადის სურნელოვანი
ნივთიერებები

ღვინოში გადადის არააქროლადი
ნივთიერებები



მუხის კასრის თვისებები

ჰაერიჰაერიჰაერიჰაერი

O2
ექსტრაქციაექსტრაქციაექსტრაქციაექსტრაქცია დადადადა ოქსიგენაციაოქსიგენაციაოქსიგენაციაოქსიგენაცია

ღვინოღვინოღვინოღვინო

ახალიახალიახალიახალი ნაერთებინაერთებინაერთებინაერთები

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



მუხის კასრები და ჟანგბადი

ღვინის ჟანგბადით გამდიდრება სხვადასხვა ოპერაციის დროს (Vivas, 1997)

გადაქაჩვა (ტუმბო)
კასრში ჩასხმა 6 მგ/ლ

ცისტერნებში ქვევიდან 4 მგ/ლ

ცისტერნებში ზევიდან მგ ლცისტერნებში ზევიდან 6 მგ/ლ

დამუშავება

კიზელგურის ფილტრი 7 მგ/ლ

მუყაოს ფილტრი 4 მგ/ლ

ცენტრიფუგირება 8 მგ/ლ

ბოთლებში ჩამოსხმა 3 მგ/ლ

ლექიდან გადატანა

აერაციით 5 მგ/ლ

აერაციის გარეშე 3 მგ/ლ

კასრების გადავსება 0,25 მგ/ლკასრების გადავსება 0,25 მგ/ლ

კასრი

ახალი კასრი, ლიმუზინის ტყე 20 მგ/ლ/წელი

ახალი კასრი, ცენტ. საფრანგეთის ტყე 28 მგ/ლ/წელი

ხის საცობით ზემოთ, ცენტ. საფრანგეთის ტყე 36 მგ/ლ/წელი

ხის საცობით გვერდზე, ცენტ. საფრანგეთის ტყე 45 მგ/ლ/წელი

სილიკონის საცობით ზემოთ, ცენტ. საფრანგეთის ტყე 20 მგ/ლ/წელი

5 წლის კასრი



მუხის ძირითადი ნივთიერებები

მუხის შედგენილობა :
მაკრომოლეკულები : 

- ცელულოზა, ჰემიცელულოზა;- ცელულოზა, ჰემიცელულოზა;
- ლიგნინილიგნინილიგნინილიგნინი

ექსტრაგირებადი ნივთიერებები: 
- ფენოლური ნაერთები (ლიგნანები, კუმარინები, ფენოლები, 
ტანინებიტანინებიტანინებიტანინები);
- ალიფატური ნაერთები (ნახშირწყლები, ცხიმოვანი მჟავები)
- ტერპენული ნაერთები
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- ტერპენული ნაერთები
- სხვადასხვა (ლაქტონებილაქტონებილაქტონებილაქტონები, კაროტენოიდები, ნორიზოპრენოიდები
და სხვა)



მუხის ძირითადი ნივთიერებები

ლიგნინილიგნინილიგნინილიგნინი გაცხელებისას იძლევა ალდეჰიდფენოლებს
ვანილინალდეჰიდსა და სირინგალდეჰიდს (მუხის ტონები, ვანილი)
ფენოლმჟვებიფენოლმჟვებიფენოლმჟვებიფენოლმჟვები - მომჟავო გემო
კუმარინებიკუმარინებიკუმარინებიკუმარინები მომჟავო მომწარო გემოკუმარინებიკუმარინებიკუმარინებიკუმარინები - მომჟავო, მომწარო გემო
ელაგიტანინებიელაგიტანინებიელაგიტანინებიელაგიტანინები - ძელგი ტანინები
ლაქტონებილაქტონებილაქტონებილაქტონები - ბეტა-მეთილ-გამა-ოქტალაქტონი. 4 იზომერი : 

- ტკბილი, ხის, ქოქოსის
- მიწის, ვეგეტაციის, ქოქოსის
- სანელებლების, ქოქოსის, მწვანე კაკლის
- ძლიერ ქოქოსის, ტყავის, მუხის ტონები

აქროლადიაქროლადიაქროლადიაქროლადი ფენოლებიფენოლებიფენოლებიფენოლები - ეუგენოლი (მიხაკის ტონი)
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აქროლადიაქროლადიაქროლადიაქროლადი ფენოლებიფენოლებიფენოლებიფენოლები - ეუგენოლი (მიხაკის ტონი)
ბეტაეტაეტაეტა-იონონიიონონიიონონიიონონი (კედარის ტონი)



მუხის ძირითადი სურნელოვანი ნივთიერებები
[Towey et al 1996, Rapp 1995, Chatonnet et al. 1993, 1992]

ფურფულარიფურფულარიფურფულარიფურფულარი

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში:

მოხალულიმოხალულიმოხალულიმოხალული ნუშინუშინუშინუში

20 mg/l
6 mg/l მდემდემდემდე

O
C

H

O შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში: 6 mg/l მდემდემდემდე

გაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლი

სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო, კვამლიკვამლიკვამლიკვამლი

80 µg / L
140 µg / L - მდემდემდემდე

ცისცისცისცის- დადადადა ტრანსტრანსტრანსტრანს-
ოქტალაქტონიოქტალაქტონიოქტალაქტონიოქტალაქტონი

HO

OCH3

OO
O

H3C

OO
O

H3C

HO

OCH3

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

ქოქოსიქოქოსიქოქოსიქოქოსი...

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი 67 µg / L

სურნელისურნელისურნელისურნელი: კვამლიკვამლიკვამლიკვამლი, სანელებლებისანელებლებისანელებლებისანელებლები
4-ეთილეთილეთილეთილ-
გაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლი

ეუგენოლიეუგენოლიეუგენოლიეუგენოლი

OCH3

CH2

CH
3

HO

OCH3

CH

CH2

CH2

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

კვამლიკვამლიკვამლიკვამლი, სანელებლებისანელებლებისანელებლებისანელებლები

70 µg / L

მიხაკიმიხაკიმიხაკიმიხაკი

0,1 mg/l
50 µg/l მდემდემდემდე

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



4-ეთილეთილეთილეთილ-
გაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიl

ცხენისცხენისცხენისცხენის ოფლიოფლიოფლიოფლი, თავლათავლათავლათავლა

1,1 mg/l
Brettanomyces

HO

CH2

მუხის ძირითადი სურნელოვანი ნივთიერებები
[Towey et al 1996, Rapp 1995, Chatonnet et al. 1993, 1992]

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
წარმომავლობაწარმომავლობაწარმომავლობაწარმომავლობა

4-ვინილვინილვინილვინილ-
გაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიგაიაკოლიl

სამედიცინოსამედიცინოსამედიცინოსამედიცინო, კვამლიკვამლიკვამლიკვამლი

0,38 mg/l
5 – 1100 µg/l

4-ვინილვინილვინილვინილ-
ფენოლიფენოლიფენოლიფენოლი

-

ლემალემალემალემა (datura))

0,77 mg/l
3 – 1150 µg/l

2

CH3 HO

OCH3

CH

CH2HO

წარმომავლობაწარმომავლობაწარმომავლობაწარმომავლობა

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში 3 – 1150 µg/l

ვანილინივანილინივანილინივანილინი

ვანილივანილივანილივანილი

65 µg/l
0,5 – 1,8 mg/l

HO

OCH3

C
HO

CH

CH2

შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

სურნელისურნელისურნელისურნელი:

შეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნებისშეგრძნების ზღვარიზღვარიზღვარიზღვარი
შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა ღვინოშიღვინოშიღვინოშიღვინოში

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



მუხის სახეობები და ადგილწარმოშობა

ევროპულიევროპულიევროპულიევროპული (ფრანგულიფრანგულიფრანგულიფრანგული) მუხამუხამუხამუხა

• Quercus sessiliflora (მეტი სურნელი, ნაკლები ტანინი)

მეტი ტანინი ნაკლები სურნელი• Quercus pedonculata (მეტი ტანინი, ნაკლები სურნელი)

ამერიკულიამერიკულიამერიკულიამერიკული მუხამუხამუხამუხა

• Quercus alba (ნაკლები ტანინი, მეტი სურნელი. შეიძლება
დაიხერხოს)

აღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთაღმოსავლეთ ევროპისევროპისევროპისევროპის დადადადა კავკასიურიკავკასიურიკავკასიურიკავკასიური მუხამუხამუხამუხა

• Quercus farnetto… (?) ფრანგული მუხის მსგავსი
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• Quercus farnetto… (?) ფრანგული მუხის მსგავსი



მუხის სახეობები და ადგილწარმოშობა

ლიმუზინისლიმუზინისლიმუზინისლიმუზინის მუხამუხამუხამუხა

•ძირითადად Quercus pedonculata
(მსხვილფორიანი)(მსხვილფორიანი)

ცენტრალურიცენტრალურიცენტრალურიცენტრალური საფრანგეთისაფრანგეთისაფრანგეთისაფრანგეთი (ალიეალიეალიეალიე, 
ტრონსეტრონსეტრონსეტრონსე) დადადადა ვოჟივოჟივოჟივოჟი

• ძირითადად Quercus sessiliflora. 
(წვრილფორიანი)

“ლიმუზინის ტიპის მუხა”
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“ლიმუზინის ტიპის მუხა”

“ალიეს (ტრონსეს) ტიპის მუხა”



Porengröße französischer Herkünfte

Limousin
grobporig

Zentral 
Frankre
ich

Nevers
mittelporig

Bourgogne

mittelporig

Vogesen
kleinporig

ich Allier
kleinporig

Troncais
feinporig

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



მუხის სახეობები და ადგილწარმოშობა
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მუხის კასრის წარმოება

• ხის დაპობა (თეთრი მუხა შეილება დაიხერხოს)
• ფიცრების დაწყობა და გამოშრობა (24-36 თვე)

ბუნებრივი გამოშრობისას :ბუნებრივი გამოშრობისას :
მცირდება : სიძელგე (მონო და ოლიგო ელაგიტანინები); სიმჟავე
და სიმწარე (ფენოლები, კუმარინები) ...

იზრდება : არომატი (ეუგენოლი, სირინალდეჰიდი, ვანილინი, 
მეთილ-ოქტალონის არომატული იზომერი)... 
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მუხის კასრის წარმოება

• კასრის აწყობა გაცხელებით
• კასრის გამოწვა

გამოწვისას :
იშლება ტანინი, ლიგნინი, ჰემიცელულაზა...
წარმოიქმნება და ძლიერდება არომატები :
- მოხალული, ვანილი..

- კვამლი, სანელებლები, მოხალული, გახუხული..
- ქოქოსი (ერევა კომპლექსურ არომატში)..
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კასრების გამოწვა

• გამოუმწვარი -

მსუბუქი• მსუბუქი (light) - 5 Min. 120-180 °C

• საშუალო (medium) - 10 Min. 200 °C

• ძლიერი (heavy) - 15 Min. 230 °C

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



Bildung neuer Aromen im Eichenholz 
durch Temperatur Einfluss

Lactone - Abbau

Tannin wird abgebaut

Hemicellulosekaramellisiert

125 150 175 200 225

Grad Celcius - - - ����

125 150 175 200 225

Lactone - Abbau

Vanillin Bildung 

Rauchnoten-Anstieg

სლაიდი დოქტორ გეორგ ბინდერის პრეზენტაციიდან



მუხის ბურბუშელა, ტკეჩები, ჩიფსი

• ფაქტობრივად არომატიზირება !
• არომატი ძლიერი, მაგრამ ნაკლებად დახვეწილი და
არა ინტეგრირებული;

რაც მეტია მუხა მით უხეშია ღვინო• რაც მეტია მუხა - მით უხეშია ღვინო, 
განსაკუთრებით დაბალხარისხიანი ღვინის
შემთხვევაში.
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თეთრი ღვინის დავარგება კასრებში

-კასრი უნდა გამოვიყენოთ მაღალხარისხიან და მაღალ
ფასიან ღვინოებზე. ამასთან, საძველო ღვინოებზე -
მუხის არომატი დავარგებისას უფრო ინტეგრირდება;
ახალგაზრდა, ხილის ტონებით მდიდარ ღვინოს
არომატს დაუკარგავს და გააბანალურებს;არომატს დაუკარგავს და გააბანალურებს;

- კასრში უმჯობესია დუღილი (ანდა ლექზე
დავარგებაც) ჩატარდეს. არომატი (ვანილი) მცირდება,
მაგრამ უფრო დაბალანსებულია. დუღილის შემდეგ
ჩასხმული ღვინო უფრო ხშირად არის ზედმეტად
მუხიანი;

- თეთრ ღვინოში წვრილფორიანი მუხა სჯობს.
(ნაკლები ტანინი). თუმცა ზედმეტი არომატის
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(ნაკლები ტანინი). თუმცა ზედმეტი არომატის
დასაბალანსებლად საშუალოდან ძლიერ გამოწვამდე;

- კარგია ბურგუნდიული საშუალოფორიანი მუხა (არც
ძალიან არომატული, არც ტანინიანი); ასევე აღმ.
ევროპის მუხა;
- ამერიკული მუხის არომატი ზედმეტია თეთრი
ღვინისთვის. თუმცა შეიძლება გამოდგეს იაფასიანი
ღვინოების არომატის გასახალისებლად.



წითელი ღვინის დავარგება კასრებში

-წითელ ღვინოში უმჯობესია გამოუმწვარი მუხა არ
გამოვიყენოთ ნედლი ხის სუნი წითელ ღვინოს არ
მოუხდება. საშუალო და მაღალი გამოწვა მისაღებია;

- ტანინიან, მაგრამ ნაკლებად სხეულიან ღვინოს
მსხვილფორბიანი მუხა უფრო გააუხეშებს.
წვრილფორიანი უმჯობესია. ამასთან,
მსხვილფორიანი მუხა მაღალმა გამოწვამ შეიძლება
დააბალანსოს;

- ხილის არომატებით მდიდარ, დახვეწილ და
დაბალანსებულ ღვინოს დაბალი ან მაღალი გამოწვა
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დაბალანსებულ ღვინოს დაბალი ან მაღალი გამოწვა
არ მოუხდება. ტანინს უფრო აიტანს.

- ნაკლებ ტანინიან, საშუალოდ არომატულ ღვინოს
უფრო მაღალი გამოწვის მეტ-ნეკლებად
მსხვილფორიანი მუხა მოუხდება, რომელიც ცოტა
გაამდიდრებს, მაგრამ არც ზედმეტად გადაფარავს
ისედაც არომატებს.



მუხის არომატები

12 არომატი:
• მუხა
• ნედლი ხე• ნედლი ხე
• ქოქოსი
• მიხაკი
• ვანილის ღერო
• Woody-spicy (მიხაკი, 
დარიჩინი...)
• ახალი ტყავი
• ფარმაცევტული ტონები
• გახუხული პური
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• გახუხული პური
• ფურფურალი
• ძირტკბილა
• კვამლი


