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Agroenologia raonada,Agroenologia raonada,
un concepte innovador

Programes a mida per assolir uns objectius Programes a mida per assolir uns objectius 
enològics determinats:enològics determinats:

Uniu-vos al Club OenoterrisUniu-vos al Club Oenoterris®®

ProgramesProgrames    blanc i rosatblanc i rosat Programes Programes     vi negrevi negre

Les tècniques vitivinícoles actuals es veuen 
empeses a evolucionar a causa del context 
climàtic. Oenoterris® neix precisament d’aquesta 
constatació, amb l’objectiu de satisfer millor les 
exigències dels consumidors.

Concebut com un procediment de suport 
personalitzat, Oenoterris® es basa en el 
concepte d’agroenologia raonada: proposa 
itineraris tecnològics des de la vinya fins a 
l’embotellament per a protegir i optimitzar la 
qualitat dels vins.

   Intensitat aromàtica, frescor, rodonesa i longevitat 
pels vins blancs i rosats. 

   Perfils aromàtics de tipus “tiol” o “èster” expressius, 
pels vins blancs i rosats. 

  Longevitat i gestió del color dels vins rosats.

   Fruita, aromes fresques, tanins 
integrats i equilibri en boca pels 
vins negres.  

   Estabilització del color dels vins 
negres.

Suport personalitzat per a la implementació de programes per aconseguir 
els vostres objectius enològics

Provar els nous productes i programes abans del seu llançament

Invitació a les reunions tècniques d’Oenoterris®: conèixer i aprofitar les 
experiències dels altres membres

I si la  I si la  
a un itinerari a un itinerari 
enològic  enològic  

fos a la vinya i al fos a la vinya i al 
celler?celler?

respostaresposta

controlatcontrolat
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AlAl    cellerceller

Seguiment i assessorament personalitzatSeguiment i assessorament personalitzat
per aconseguir l'objectiu enològic desitjat

 Un seguiment agronòmic rigorós de la 
parcel·la fins a la maduresa del raïm, fent servir 
sensors diferenciadors.

Anàlisi dels paràmetres clàssics del 
most i mesura d’indicadors innovadors 
(paràmetres de fermentabilitat i 
potencial organolèptic).

   L’aplicació Smart’App Collage és 
una nova eina d’ajuda a la presa de 
decisions que permet classificar els 
mosts a la sortida de la premsa per 
poder clarificar-los de la millor manera.

Mesura simple, 
precisa i 

instantània, 
sense calibratge

Elecció del 
clarificant que 

millor s’adapta al 
most i als objectius

Addició raonada 
= cost optimitzat

   Protocols a mida per portar a terme 
l’itinerari tecnològic escollit.  

   Seguiment i assessorament per part dels 
nostres experts sobre l’ús dels productes 
enològics seleccionats de les marques del 
Grup Sofralab®.

Anàlisi de les aromes del vi (èsters, tiols) i 
els polifenols. 

Anàlisi sensorial dels vins acabats per 
controlar la seva qualitat organolèptica i 
l’assoliment dels objectius marcats.

Una gamma de bioestimulants nutricionals per 
aconseguir els objectius enològics, enfocada als 
problemes de la vinya.

Vinya

Indicadors 
de mesura i eines 
per a cada etapa 
de l’elaboració 

del vi.

Raïm

 Els indicadors

 Els indicadors pel most  Els indicadors pel vi

 Eines pel most i el vi

 Les eines 

Most Vi

Objectius 
enològics

A laA la    vinyavinya
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Resultats obtingutsResultats obtinguts a la vinya

Contingut deContingut de    nitrogennitrogen

L’índex deL’índex de    maduresamaduresa

Un primer conjunt de respostes a les expectatives enològiques o del mercat és troba a la vinya. La 
gamma de bioestimulants nutricionals Oenoterris® té com a objectiu corregir els desequilibris de 
la parcel·la i optimitzar el potencial del raïm. Va unida a un seguiment d’indicadors agronòmics 
com els que es descriuen a continuació.

El nitrogen és un element que té un paper 
fisiològic primordial en la planta a nivell de  la 
síntesi de proteïnes, la fotosíntesi i, en general, en el 
seu metabolisme (síntesi d’aminoàcids, missatgers 
hormonals, etc.). El nitrogen assimilable també 
és important des del punt de vista enològic ja 
que afecta a la fermentabilitat del most. Així doncs, 
la mesura del contingut de nitrogen és un factor 
important, i s’ha de realitzar a partir de l’estat 
fenològic de tancament del raïm (quan els grans 
són prou grossos com per tocar-se entre ells).        

Les parcel·les on s’han aplicat els Programes 
Oenoterris® presenten un contingut més alt de 
nitrogen, la qual cosa sembla indicar una millor 
assimilació d’aquest element, com es veu en fer 
la seva determinació a la fase de verol. El diagrama 
de caixa del costat mostra unes medianes (línies 
en el centre de la caixa) i unes mitjanes (creus en 
el centre de la caixa) més altes per a la modalitat 
Oenoterris® i il·lustra aquesta tendència (Figura 1).

La lectura obtinguda amb el MaturOx, 
un índex específic optimitzat per al 
control de la maduresa, permet, a partir 
d’una base de dades, establir un interval 
de dates de verema en funció del perfil 
aromàtic que es desitja en el vi.  

Basat en una mesura voltamètrica, 
aquest índex permet fer un seguiment 
de l’evolució dels raïms durant el procés 
de maduració (quantitat de sucre per 
gra de raïm). El valor més baix correspon 
al moment en què s’atura l’acumulació 
de sucres.

Figura 1: Contingut de nitrogen en els pecíols a la fase de verol, 
en parcel·les que han seguit o no el Programa Oenoterris®. Els 
extrems (LUV+ o LUV-) indiquen un desequilibri nutricional (excés 
o dèficit d’assimilació).

Figura 2: Seguiment de la maduresa i visualització de la paleta aromàtica 
amb l’instrument NomaSense™ Polyscan 200.
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programaprograma blanc

Anàlisi delsAnàlisi dels    mostsmosts

Anàlisi delsAnàlisi dels    vinsvins

L’índex deL’índex de    maduresamaduresa

Potenciar l’expressió d’un perfil aromàtic intens i fresc en els vins blancs

Els Programes Blanc i Rosat permeten, gràcies 
als bioestimulants nutricionals Oenoterris® 
Fleur i Oenoterris® Arôme,  afavorir la síntesi de 
precursors dels tiols, reforçar la resistència de 
la planta per fer front als distints tipus d’estrès, i 
limitar els problemes d’asincronia.

La figura 3 il·lustra l’augment d’aquestes 
concentracions i mostra que les medianes 
i les mitjanes de les concentracions de 
precursors que contenen cisteïna observades 
en els mosts de Sauvignon Blanc (Figura 3A) 
i Garnatxa (Figura 3B) són globalment més 
altes en aplicar els Programes Oenoterris®.

L’anàlisi sensorial confirma aquests resultats. En la 
degustació, els vins presenten un perfil aromàtic 
intens, més fresc i menys amarg, i compleixen 
l’objectiu de perfil aromàtic que es volia aconseguir 
amb el Programa Blanc (Figura 5).

En els vins de Sauvignon Blanc on s’ha seguit 
el Programa Blanc Oenoterris® hi trobem 
unes medianes i unes mitjanes més altes per 
a les 3 molècules 3SH, 3SHA i 4SMP, el que 
indica una bona conversió del potencial de 
precursors (Figura 4).

Figura 4: Concentracions de tiols mesurades en els vins de 
Sauvignon Blanc de parcel·les que han seguit o no el Programa 
Blanc Oenoterris®.

Figura 3A: Concentracions de precursors que contenen cisteïna 
mesurades en els mosts de Sauvignon Blanc obtinguts de parcel·les 
on s’ha seguit o no el Programa Blanc Oenoterris®.
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Figura 5: Anàlisi sensorial dels vins de Sauvignon Blanc 
obtinguts seguint o no el Programa Blanc Oenoterris®.
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programaprograma rosat

Anàlisi delsAnàlisi dels    vinsvins

Potenciar l’expressió d’un perfil aromàtic intens i fresc en els vins rosats

En els rosats de Garnatxa s’han obtingut uns 
resultats similars (Figura 6). El Programa 
Rosat també permet obtenir un perfil 
aromàtic intens, amb notes cítriques més 
llargues en boca, propi dels vins rosats 
moderns (Figura 7).

Figura 7: Anàlisi sensorial dels vins rosats de Garnatxa que 
han seguit o no el Programa Rosat Oenoterris®.

Figura 6: Concentracions de tiols mesurades en vins rosats de 
Garnatxa obtinguts de parcel·les que han seguit o no el Programa 
Rosat Oenoterris®.

Figura 3B: Concentracions de precursors que contenen cisteïna 
mesurades en els mosts de Garnatxa obtinguts de parcel·les que han 
seguit o no el Programa Rosat Oenoterris®.
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programaprograma vi negre

Anàlisi delsAnàlisi dels    mostsmosts

Potenciar l’expressió d’un perfil aromàtic afruitat, fresc i llaminer en els vins 
negres

El Programa Vi Negre, gràcies als bioestimulants 
nutricionals Oenoterris® Fleur i Oenoterris® 
Expression, permet assegurar l’homogeneïtat 
de la maduresa fenòlica, reforçar la resistència 
de la planta per fer front als distints tipus 
d’estrès, i limitar els problemes d’asincronia. 

Amb l’aplicació del Programa Vi Negre 
s’aconsegueix un augment de la concentració 
de polifenols en el most (tanins i antocians 
totals). A la figura 8 es mostra que, globalment, 
hi ha més tanins i, en particular, una 
concentració més alta de tanins “intermedis”, 
la qual cosa indica un major potencial 
“estructura”.

En la degustació, els vins presenten un perfil 
aromàtic més intens, més fresc i més rodó, i es 
compleix l’objectiu de perfil aromàtic que es volia 
aconseguir amb el Programa Vi Negre (Figura 10).

Figura 9: Concentracions d’èsters mesurades en els vins de la 
varietat Syrah obtinguts de parcel·les que han seguit o no el 
Programa Vi Negre Oenoterris®.

Figura 8: Distribució de les diferents fraccions de tanins en els 
mosts de Syrah obtinguts de parcel·les que han seguit o no el 
Programa Vi Negre Oenoterris®.

Figura 10: Anàlisi sensorial dels vins de la varietat Syrah que 
han seguit o no el Programa Vi Negre Oenoterris®.
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Anàlisi delsAnàlisi dels    vinsvins
La producció d’èsters i la seva concentració 
en els vins depèn del metabolisme dels 
llevats i de l’elecció dels aminoàcids presents. 
El Programa Vi Negre Oenoterris® permet 
obtenir unes concentracions més altes 
d’èsters, tal i com es mostra a la figura 9.

Concentracions 
d’èsters

Vins més 
rodons i més 

frescos

Equilibri

Oenoterris®

Control

Nota global

Fruita cuita

Fruita madura

Fruita fresca

Redox

Tanins

Amargor/Astringència

Volum/RodonesaLongitud (PAI)

Intensitat



  
1 3

2 4

arôme

                   

                     

oenoterris.com

2 3

4

79, av. A.A. Thévenet CS 11031 - 51530 MAGENTA - France 

Tél. : + 33 3 26 51 29 30 -  Fax : + 33 3 26 51 87 60

Descobreix el lloc web 
d’Oenoterris® escanejant 
aquest codi QR!


