
                     JEDNODUCHÝ ZP�SOB SÍ�ENÍ 
 
  Každý zkušený vina� má sv�j osv�d�ený zp�sob sí�ení, na který nedá dopustit. Ale 
i jemu se stane ta nep�íjemná v�c, že svoje víno p�esí�í. Mn� se osv�d�il jednoduchý a 
spolehlivý zp�sob dávkování disi�i�itanu, který nabízím p�ípadným zájemc�m k odzkoušení. 
 Protože p�esné dávkování pevného disi�i�itanu draselného vyžaduje navažování na 
citlivých váhách, používám zásadn� roztok. P�ipravím si zásobní roztok 10% K2S2O5 
(disi�i�itanu draselného, jak zní správné ozna�ení podle sou�asného názvosloví). Na 
kuchy�ských vahách si odvážím 100 g disi�i�itanu draselného, nasypu  jej do litrové láhve a 
doplním vodou na 1 litr. Tento zásobní roztok obsahuje: 
                         100 mg K2S2O5 v 1 mililitru  
Nás však zajímá, kolik miligram� oxidu si�i�itého SO2 je obsaženo v 1 mililitru zásobního 
roztoku. P�epo�et je snadný porovnáním p�íslušných molárních hmotností 
            M(SO2) = 64,1 g/mol,     M(K2S2O5) = 222,3 g/mol  
protože jedna molekula disi�i�itanu obsahuje 2 atomy síry, musíme brát jen polovi�ní 
hmotnost 
              M/2(K2S2O5) = 111,2 g/mol 
Z toho plyne, že ve velmi hrubém p�iblížení m�žeme po�ítat, že jedním mililitrem zásobního 
roztoku dodáváme 50 mg SO2.  
 St�ední stupe� sí�ení mošt�, rmut� a vína spo�ívá v dávce 50 mg SO2/l, a ta je 
obsažena práv� v 1 ml zásobního roztoku. Tím se naprosto zjednoduší další p�emýšlení, jak 
dávkovat:  
  "Kolik litr� moštu, rmutu nebo vína chci sí�it, tolik mililitr� zásobního roztoku musím 
p�idat." A nemohu p�esí�it ani po vydatn�jším chutnání vín ve sklep�! 
 Odm��ování objemu je snadné: nap�. do 25 l demižonu nebo kád� p�idám základní 
roztok z koštova�ky, napln�né do p�li. P�isí�it víno v lahvích je už problemati�t�jší, tady bych 
doporu�il sehnat si pipetu. Lze použít i kapátko, obvykle kolem 20 kapek je do 1 ml, ale je 
dobré to kapátko p�ekalibrovat. 
 Pokud chce n�kdo slab�ji sí�it, na doporu�ovaných 25 mg SO2/l, tak si p�ipraví 5% 
K2S2O5 (tj. 50 g/l). 
 Dlouhodobou stabilitu zásobního roztoku jsem neov��oval, ale ani po p�l roce 
uchovávání v uzav�ené sklen�né láhvi se koncentrace si�i�itanu znateln� nesnížila. Jiná 
možnost použití tohoto roztoku je nap�. na výplach lahví nebo demižon� pro jejich desinfekci. 
 Jedinou vážn�jší výtkou této metod� je, že je zakázáno p�idávat vodu do vína, aby se 
víno ne�edilo. Je však p�ídavek 1 ml zásobního roztoku do 1 litru vína tak velký proh�ešek? 
Navíc vykoupen jistotou, že nep�esí�ím? To a� každý zváží sám. 
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