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УВОД 
 

Детаљном анализом расположивих средстава за бржи економски развој Републике Србије, 

виноградарство и воћарство сматрају се сегментима са изузетним, али недовољно искоришћеним 

потенцијалом. Генерално, као њихов заједнички именилац може се узети производња 

аутентичних, високо квалитетних производа од домаћих и аутохтоних сорти што би Србију 

диференцирало од постојеће и потенцијалне конкуренције на међународном и регионалном 

туристичком тржишту. Глобални тренд савременог туризма јесте трагање за посебностима 

локалне културе – културно-историјско наслеђе, шароликост народних обичаја, еколошки здрава 

домаћа храна, домаће вино и ракија, свеже поврће, сеоски амбијент, пригодне манифестације. 

Последњих година нагло је порасло интересовање за аутентичним винима од аутохтоних и 

регионалних сорти винове лозе што представља добрар подстрек за развој виноградарства и 

винарства, али доприноси и развоју руралних области, економском напретку и бољем 

позиционирању Србије као винске и туристичке дестинације. Међутим, како би природни и 

неоспорни потенцијал виноградарства био адекватно искоришћен, неопходно је систематски и 

плански радити на подизању нових засада аутохтоних сорти, контролисању и стандардизовању 

процеса производње, изградњи имиџа и јачању препознатљивости српских вина кроз 

брендирање, промоцију и укључивње произвођача, пре свега породичних, у локалну туристичку 

понуду.  

 

Према подацима у Виноградарском регистру, од скоро 200 сорти винове лозе које се гаје 

у виноградима Србије, у првих десет по распрострањености се налази само једна аутохтона сорта 

- Прокупац. Ова сорта је заступљена са нешто више од 4% од укупне површине виноградарских 

парцела, док је, гледано према броју парцела, заступљеност појединих аутохтоних сорти 

значајнија, а конкретно Прокупац учествује са око 12%. Генерално, статистички подаци указују 

да се Прокупац, али и друге аутохтоне и регионалне сорте, гаје углавном на парцелама мале 

површине. Програмом развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021 – 

2031. године утврђени су циљеви и мере за развој винарства и виноградарства чија 

имплементација треба да резултира повећањем укупних виноградарских површина под виновом 

лозом, повећањем броја запослених кроз запошљавање у сектору винарства и виноградарства, 

повећањем прихода од продаје вина крајњем кориснику, заштитом и развојем домаћег тржишта, 

као и другим аспектима који доприносе унапређењу сектора. Овим Програмом се доприноси 

остваривању стратешких циљева утврђених Стратегијом развоја пољопривреде и руралног 

развоја Републике Србије за период 2014 – 2024. године („Службени гласник РС”, број 85/14). 

Између осталог, визија развоја виноградарства и винарства у Републици Србији у 

предстојећем периоду подразумева стављање акцента на аутохтоне сорте кроз повећање 

површине засада под овим сортама, кроз стицање нових знања и успостављање боље сарадње 

произвођача вина и науке, уз истовремено стварање предуслова за унапређење винске културе. 

Подизање и унапређење винске културе мора се заснивати на перманентној едукацији кроз 

иновативан и интерактиван начин. Стицање истинске винске културе је комплексан задатак који 
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подразумева усвајање знања из области виноградарства и винарства, затим познавање начина 

чувања вина, читања етикета, вокабулар за описивање сензорних карактеристика вина, сем тога 

подразумева познавање сервирање вина, слагање вина и хране, одабира винске чаше, као и самог 

ритуала за столом. Избор адекватне чаше за вино често може бити и пресудан за укупан доживљај 

неког вина током конзумације и дегустације, јер омогућава да се истакну главне карактеристике 

укуса, пре свега ароматски профил. Поред основних модела винских чаша, данас водећи 

произвођачи стаклене винске галантерије у својој понуди имају посебан модел чаше готово за 

сваку познатију сорту или стил вина. У свакодневном животу склони смо да естетика руководи 

одабиром винске чаше на уштрб функционалности, док препоруке произвођача и „наметање“ 

специфичних облика чаша за дегустацију и конзумацију одређених врста и стилова вина уносе 

благу конфузију или се сматрају маркетиншким триковима произвођача вина и винских чаша. 

Међутим, препорука стручне јавности поткрепљена резултатима релевантних експерименталних 

студија и специјализованих дегустација о утицају дизајна чаше на сензорне карактеристике вина 

са нагласком на практичном значају може водити ка прихватању специјално дефинисаних модела 

чаша за дегустацију вина од стране шире јавности. Овакав иновативни приступ може се 

прилагодити специфичним винима, са фокусом на локална, аутохтона и аутентична вина. 

 

Циљ ове студије био је да се на основу специјализованих дегустација и процене утицаја 

карактеристика винских чаша на сензорне особине вина Прокупац дефинише модел чаше 

најпогоднији за дегустацију и конзумацију овог вина. Осим побољшања испољавања сензорних 

карактеристика вина, дефинисање специјалног модела чаше доприноси и популаризацији ове 

сорте на локалном нивоу, али ће омогућити евентуално уврштавање вина Прокупац у каталоге 

винских чаша што ће побољшати видљивост и на међународном нивоу.  
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Прокупац 
 

Прокупац је најпознатија и најраспрострањенија аутохтна сорта Србије, али и једна од 

најстаријих аутохтоних сорти на Балкану. Највише се гаји у централној Србији, на Косову и 

Метохији, а местимично и у Војводини. Према подацима из Винског Регистра, укупна површина 

у Србији на којој се гаји сорта Прокупац је oko 270 хектара, при чему се рејони Три Мораве, 

Топлички и Лесковачки истичу na основу површина под овом сортом. Према броју винограда, 

ово је најзаступљенија сорта винове лозе код нас, одмах иза Мускат Хамбурга, док се према 

површинама у комерцијалним засадима налази на деветом месту. Осим у нашој земљи, Прокупац 

се још гаји и у Македонији, а у мањем обиму среће се у Бугарској и Руској федерацији. Као веома 

стара сорта, позната је још под називима: Рскавац, Каменичарка, Никодимка, Црнка, Нишевка, 

Прокупка, Зарчин (Бугарска), Скопско црно (Македонија) и Мајски чорни (Руска Федерација). 

 

Ботанички опис 

Вегетативна снага чокота је веома изражена. Врх младог ластара је наглашено повијен, филцасто-

маљав, црвенкасто зелене боје. Зрео ластар је средње дебљине, с љубичастосмеђим средње 

дугачким интернодијама и израженим коленцима љубичасте боје. Лист је средње крупан или 

крупан, цео или троделан с плитким 

горњим бочним синусима. Петељкин 

синус је отворен и има облик 

латиничног слова ”V”. Лиска је 

тамнозелена, благо наборана и мекана. 

Нерватура листа је зелена али се на 

листовима може јавити и љубичаста 

нијанса. Цвет је морфолошки и 

функционално хермафродитан. Грозд је 

средње крупан или крупан, 

цилиндрично-конусног облика и средње 

збијен. Маса грозда значајано варира у 

зависности од уочених али још увек 

неиздвојених клонова и креће се од 150 

до 300 г. Бобица је средње крупна, 

округла или благо пљосната, с дебелом 

покожицом тамноплаве боје, обилним 

пепељком, израженим пупком и 

бројним тачкицама. Грожђани сок је 

безбојан и неутралног мириса. 
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Агробиолошке карактеристике  

 

Прокупац је веома позна сорта – према времену сазревања сврстана је у IV епоху. 

Коефицијент родности окаца је висок – 1,3 до 1,6. С обзиром на крупноћу грозда и коефицијент 

родности, сорта је високо приносна, при чему приноси варирају од 8 до 20 хиљада кг/ха. Успешно 

се гаји уз колац и на шпалиру, али резидба мора да буде кратка. У противном, даје изузетно 

високе приносе, али грожђе слабог квалитета. Сорта је склона испољавању бујности, те се 

препоручује гајење на сувим, пропусним, каменито-шљунковитим земљиштима. Да би као позна 

сорта могла добро да сазри, треба је гајити првенствено на јужним експозицијама. У односу на 

најзначајније болести, Прокупац је осетљив на пламењачу, умерено осетљив на пепелницу, а 

релативно отпоран на сиву трулеж. Средње је отпоран на зимске мразеве – окца измрзавају на -

16°C до -18°C. Добро успева на лозним подлогама Кober 5 BB, Teleki 8 B, 41B, SO4, 420 А, 

Rupestris du Lot, Riparia portalis, и др.   

 

Технолошке карактеристике и стилови вина 

При одговарајућим агроеколошким условима, у грожђаном соку се може наћи 18 – 24% шећера 

и 5 – 7 г/л укупних киселина. Иако је на нашем тлу присутан вековима, у погледу технолошких 

карактеристика Прокупац је сорта која још увек није довољно научно истражена и испитана. 

Најновија истраживања морфологије и анатомије семенке Прокупца и полифенолног састава 

различитих делова бобице (семенка, пулпа и покожица) указују на сличност Прокупца са Pinot 

Noir-ом, што је од великог значаја за избор технике и дужину трајања винификације. Узимајући 

у обзир да Прокупац касно сазрева и да тешко достиже полифенолну зрелост, избор технике 

винификације као и дужина трајања мацерације су од великог значаја за стил и квалитет будућег 

вина.  

У ампелографским калсификацијама Прокупац се, на жалост, не сврстава у сорте које дају 

врхунска вина, али чињеница је да Прокупац свакако има потенцијала за производњу различитих 

стилова вина: од белих вина (blanc de noir), затим розеа најразличитијих нијанси розе боје, преко 

воћних црвених вина са лаганијом танинском структуром до робуснијих, деликатнијих црвених 

вина са богатом танинском структуром одлежалих у барик бурадима и/или бачвама. Избор 

технологије винификације Прокупца зависи од стила вина које желимо да произведемо и 

потенцијала грожђа у винограду. Виногради на јужним и југозападним експозицијијама, на 

пропусном, каменито-шљунковитом земљишту у добрим годинама могу дати грожђе врхунског 

квалитета које је достигло и технолошку и полифенолну зрелост. У таквим случајевима Прокупац 

има потенцијал дуге мацерације и производње снажних, робусних, деликатних црвених вина са 

јаком танинском структуром. Међутим у највећем броју случајева Прокупац и поред тога што 

достигне технолошку зрелост, тешко достиже полифенолну зрелост и као такав није погодан за 

дугу мацерацију која у оваквим случајевима даје груба, опора вина са превише зелених танина, 

која јако тешко сазревају и постижу хармоничност. У оваквим случајевима технологију треба 

усмерити ка производњи воћних, лаганијих вина, средњег тела са мање танина.  
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Правилна употреба дрвених судова у производњи 

Прокупца је од изузетног значаја. Прокупац највише 

пристаје храст китњак (Српски, Француски или 

Мађарски), искључиво природно сушен и барикиран 

на адекватан начин, робуснији амерички храст са 

израженим зачинским нотама се не слаже баш најбоље 

са Прокупцем.  

У добрим условима и уз примену адекватне 

технологије Прокупац ће дати вина веома заводљивих 

мириса и углађене текстуре. Малине, јагоде, трешње, 

вишње и црне рибизле мешају се са ружама, 

љубичицама, тамјаном и нотама оријенталних зачина. 

Временом, део слатких воћних укуса уступиће место богатијим, сочнијим укусима и попримиће 

одређене локалне тонове – печат terroir-а. За неке од робуснијих Прокупаца јаке танинске 

структуре, потребно је и по неколико година да би достигли свој врхунац, али већина Прокупаца 

је мање или више спремна за конзумацију одмах после флаширања. 
 

Прокупац – тренутна ситуација и будућа перспектива 

Највећи проблем већине конзумената вина у Србији је неразумевање или неприхватање 

диверзификације стилова црвених вина. Данашњи козументи вина у Србији, у највећем броју 

случајева, црвена вина доживљавају кроз робусност и снагу Cabernet Sauvignon-а и мекоћу и 

рафинираност Merlot-а. Начешће се заборављају друге сорте попут Pinot Noir-а, Sangiovese-а, 

Nebbiol-а, Tempranillo-а и других које можда немају такав интензитет боје, структуру и снагу као 

Cabernet или Merlot али у познатим винским регијама света попут Бургундије, Тоскане, 

Пијемонтеа и Риохе од ових сорти се производе заиста велика вина која поседују идентитет и 

аутентичност. Управо са овим проблемом се на винском тржишту Србије среће и наш Прокупац, 

у највећем броју случајева просечан конзумент вина у Србији, црвена вина од Прокупца, 

доживљава као танка вина са недовољно израженом бојом и структуром.  

Услед изостанка дириговане клонске селекције у правцу производње винских клонова (нижи 

принос, раније сазревање, ситнија бобица, чвршћа покожица, виши садржај шећера и тд.) као и 

недовољног познавања сорте, њених агробиолошких и технолошких карактеристика, са 

Прокуцем се и даље лута, како у технологији узгоја винове лозе, тако и у технологији производње 

вина. Поједини винари упорно покушавају од Прокупца да направе вино налик Cabernet-у или 

Merlot-у, убијајући при том његове сортне карактеристике, експлозију воћности и аутентичност 

којом ова сорта одише. 

На срећу, винска култура у Србији а са њом и популарност Прокупца последњих година расте, 

српски виноградари су све више заинтересовани за Прокупац, док винари полако али сигурно 

проналазе технолошке правце који обезбеђују производњу врхунских црвених вина од Прокупца. 

Као резултат тога, данас се на нашем винском тржишту могу наћи јако добри Прокупци. Поред 

моносортних вина постоје и јако добре купаже Прокупца претежно са Cabernet Sauvignon-ом и 

Merlot-ом, снажна вина јаке структуре али са јасним карактером Прокупца.   
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Сензорна анализа вина 
 

Почетак оцењивања и описивања вина стар је колико и само справљање вина. Иако се са 

временом појавио низ модерних и софистицираних инструменталних метода анализе способних 

да детектују ароматична једињења одговорна за ароматски профил вина, и даље је незаменљива 

сензорна анализа посредством људских чула, посебно чулима укуса и мириса, у циљу 

дефинисања сензорног профила и процене квалитета вина.  

Процес дегустације или сензорне анализе вина, иако је субјективан суд оцењивача, није 

ствар погађања већ закључивања заснованог на коришћењу сопствених чула, али и едукацији, 

перманентној вежби, дугогодишњој пракси уз владање вокабуларом и прецизним терминима који 

омогућавају адекватан опис извршене анализе. Резултати сензорне анализе обухватају детаљно 

описивање карактеристика вина које мора бити поновљиво, односно при поновљеном оцењивању 

истог узорка опис и оцене једног вина морају бити идентични. Да би сензорна анлиза вина била 

што објективнија неопходно је испоштовати устаљена правила и процедуре, као и обезбедити 

одређене услове.  

 

Правила дегустације 

У току сваке дегустације пожељно је испоштовати нека практична и устаљена правила. У 

току дегустације током које се оцењују различита вина, треба почети од најлаганијих и најсувљих 

вина. То је основно правило, када је у питању добро оцењивање осећаја и њихово класификовање 

на скали прогресивног интензитета и суштинске различитости. 

Млада вина треба да се дегустирају пре старих. Важно правило је прилагодити дегустацију 

типу вина: дегустација белих вина, вина розе, црвених вина, слатких 

вина, сувих вина. Свако вино треба да буде дегустирано као 

хомогена целина. Уколико је немогуће следити претходно 

изложени редослед при дегустацији, треба почети са лаганим 

белим винима, а завршити са црвеним киселим винима са 

телом. Предлог који није прихватљив је да се црвена вина 

дегустирају пре белих, јер би у том случају бела вина 

одавала неуобичајен укус танина. Уколико је реч о винима 

извесне старости, испитивање треба да се реализује одмах 

након декантирања (претакања). Наиме, вина не треба 

излагати ефектима кисеоника, осим у случајевима када је 

очигледно присутан процес реферментације. 

Циљ категоризације вина је да се десустационој комисији представи хомогена серија, 

узастопна серија узорака на бази следећих параметара: географско порекло, сорта, садржај 

шећера, присуство или одсуство одлежавања у дрвеним судовима.  
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Генерално, дегустационој комисији треба представљати вина према исправном 

хронолошком редоследу, на следећи начин: 

 

1. Пенушава бела вина (Sparkling whites) 

2. Мирна бела вина (Still whites) 

3. Пенушава росе вина (Sparkling rosés) 

4. Мирна росе вина (Still rosés) 

5. Пенушава црвена вина (Sparkling reds) 

6. Мирна црвена (Still reds) 

7. Вина испод филма квасца (Wine under a film of yeasts) 

8. Природно слатка вина (Naturally sweet wine) 

9. Ледена вина (Ice wine) 

10. Ликерска вина (Liqueur wine) 

11. Мистеле (Mistelles) 

 

Приликом формирања серија за првих 6 категорија вина треба узети у обзир и вредносну 

скалу засновану на различитим количинама шећера према којој се различита мирна и пенушава 

вина квалификују на следећи начин: 

 

- сува вина максимум 4 г шећера по литру 

- полусува вина од 4 до 12 г шећера по литру 

- полуслатка вина од 12 до 45 г шећера по литру 

- слатка вина више од 45 г шећера по литру 

- сува пенушава вина максимум 12 г шећера по литру 

- полусува пенушава вина од 12 до 32 г шећера по литру 

- полуслатка пенушава вина од 32 до 50 г шећера по литру 

- слатка пенушава вина више од 50 г шећера по литру 

 

За каснији приоритетни поредак приликом презентације у оквиру категорије формиране 

на основу наведених скала у вези са горе назначеним (на пример, црвена вина од неароматичних 

сорти винове лозе, мирна, сува) може се приступити превалоризацији ради индивидуализације 

структуре, степена алкохола, старости, издржљивости. Ако су којим случајем, на почетку 

дегустације утисци дегустационе комисије на основу прве две или три компоненте непоуздани 

или непрецизно дефинисани и остављају простор за давање непоузданог суда, испитивање треба 

поновити. Овај феномен назван „адаптација“ се јавља јер је чуло мириса непосредно стимулисано 

иницијалним јаким утисцима, који не остављају простора за перцепцију секундарних, финијих и 

сложенијих утисака.  

Када се комисија окупи а пре почетка оцењивања, потребно је најпре обавити 

прелиминарну дегустацију ради „подешавања“ чула и усаглашавања комисије. Прелиминарна 

дегустацију се обавља са просечним узорком вина, а пре оцењивања сваке категорије вина. Током 

прелиминарне дегустације чланови комисије заједнички коментаришу представљени узорак вина 

и додељене оцене.  
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Најпогодније време за дегустацију је између 10 и 11 сати ујутру, након првог јутарњег 

оброка. Не треба вршити дегустацију непосредно након обилног оброка. Сваки оцењивач би 

требало да проба максимално 45 узорка у току једног дана. Узорци треба да буду подељени у 3 

серије од по 15 узорака, када се дегустирају сувa вина, или у две серије од 15 узорака сувих вина 

којима може бити придодата серија од 10 узорака из других категорија. У изузетним случајевима 

максималан број узорака може бити повећан на 50. 

Између сваке серије је неопходно направити паузу од 15 минута, за време које треба 

конзумирати храну и пиће које неће агресивно утицати на сензорне способности оцењивача и 

успешан наставак објективног оцењивања. Током дегустастације сваког узорка оцењивач, 

односно дегустатор, трeбa дa имa нa рaспoлaгaњу дегустациону листу за сензорно оцењивање нa 

кoјој oдмaх треба дa наведе oпaжaje кoje je уoчиo тoкoм рaзличитих фaзa сензорног оцењивања, 

кроз додељивање одређеног броја поена у складу са унапред договореним мерним скалама. На 

крају дегустације, оцењивач је дужан да сабере све поене и да додели коначан (укупан) број поена 

сваком узорку вина. У пољу које је намењено за напомене, оцењивач може (али није у обавези) 

да упише своја запажања или примедбе. Након завршене дегустације оцењивачи предају 

попуњење оценске листе председнику комисије који прегледа исправност листе и својим 

потписом верификује сваку листу. Попуњење и верификоване листе се предају секретару 

комисије који поново проверава исправност листи и на бази додељених укупних оцена од стране 

свих судија израчунава просечну оцену која представља број поена који је одређени узорак 

освојио и на основу ког се дати узорак вина рангира. 

Приликом израчунавања просечне оцене, препоручљиво је елиминисати оцене које се 

разликују од просечне оцене за више од 7 бодова. Уколико је неки узорак од најмање двоје судија 

елиминисан услед неког недостатка или мане, ни под којим околностима не може да добије 

награду (медаљу). 

 

Општи услови дегустације вина 

Просторија: добро осветљење, најбоља је дифузна светлост, зидови неутралне боје 

(светле) и уз потпуно одсуство страних мириса, константна температура по могућству између 20 

и 24°C. Простор треба да је изолован и од утицаја спољних мириса. Није добро да просторија 

буде близу кухиње или неког ресторана. Пушење је строго забрањено. Додатно, чланови комисије 

треба да избегавају коришћење парфема који могу да утичу на објективност оцене.  

Дегустациона комисија: комисија мора да буде састављена од 7 стручних оцењивача, у 

изнимном случају број чланова може бити смањен на 5. Сваки члан комисије добија свој број. 

Сто за дегустацију: сваки члан комисије мора имати свој сто са столицом. Столови морају 

бити постављени тако да обезбеђују независтан рад свих чланова комисије. 

Радна површина: бела да би се могли оценити изглед и боја вина.  

Чаша за дегустацију: облик дегустационе чаше („catavino“), од безбојног стакла, 

провидна, равна, хомогена, с дугом дршком и затворена у облику лале како би обезбедила праву 
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концентрацију мириса и арома (представљена на слици поред). 

Потребно је обезбедити довољан број чаша, тако да се чаше 

мењају за сваки презентовани узорак вина. 

Додатни извор светлости (лампа) – није неопходно: 

неинтензиван, али да емитује континуиран спектар, попут 

пламена свеће, који ће омогућити добру оцену сјаја вина. 

Неутрализација непца: да би се очувала неутралност 

непца након дегустације неопходно је уклонити активне 

органолептичке остатке, служећи се неутралним средством као 

што је хлеб, неслани кекс, неутрални крављи качкаваљ, а затим 

испрати уста чистом водом. 

Сипање вина: вино треба сипати у дегустациону чашу у 

количини мањој од половине њеног укупног капацитета. 

 

 

Материјал за правилну дегустацију - Организација дегустационог стола или кабине:  

 

- Дегустационе чаше 

- Извор светлости – приородна светлост 

уз евентулану лампу за контролу 

бистрине 

- Хлеб и неутрални крављи качкаваљ 

- Бокал или флаша чисте негазиране воде 

и чаша за воду 

- Посуда за просипање остатака (спитер) 

- Шема са упутствима  

- Оловка 

- Картон за цензорно оцењивање 

 

 

Температура вина за дегустацију 

 

У склaду сa тeмпeрaтурoм сeрвирaњa при оцењивању, односно дегустацији, винo вишe или мaњe 

рaзвиja свoje рaзличитe кaрaктeристикe нa рaзличит нaчин. Благо повишена тeмпeрaтурa у oднoсу 

нa уoбичajeну тeмпeрaтуру вина дoпринoси oслoбaђaњу aрoмa и стoгa сe oнe мoгу бoљe oсетити. 

Tрeбa имaти у виду дa сe aрoмe и „букeи” удишу нa тeмпeрaтури од 14°C и вишој, a губe нa 

тeмпeрaтури нижoj oд 8°C. Такође, висoкa тeмпeрaтурa пojaчaвa укус рaзличитих шeћeрa и 

aлкoхoлa, док су слaнo, гoркo и oпoрo интензивнији нa нижим тeмпeрaтурaмa. Примећено је да 

ефeкти кисeлoсти значајно варирају са прoмeнoм тeмпeрaтурe. Бeлo винo сa висoким садржајем 

укупних кисeлинa je нeприjaтнo нa 18°C, прихвaтљивo нa 16°C, a дaje oсeћaj приjaтнe свeжинe нa 

10°C. 
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Приликом сензорног оцењивања, уобичајено се примењују следеће температуре сервирања за 

различита вина: 

 

ТИП ВИНА       ТЕМПЕРАТУРА 

Црвена са високим индексом танина   16 до 18 степени 

Црвена са мало танина     14 до 16 степени 

Розе вина       12 до 15 степени 

Бела са ароматичним телом    10 до 12 степени 

Лагана бела, млада кисела      8 до 10 степени 

Пенушава вина       8 до 10 степени 

 

Уколико не постоје техничке могућности за постизање наведених температура, ради лакше 

организације расхлађивања вина могу се препоручити следеће температуре: 

 

ТИП ВИНА      ТЕМПЕРАТУРА 

Црвена вина       15 до 18 степени 

Бела и розе вина     10 до 12 степени 

Пенушава вина      8 до 10 степени 

Природно слатка вина,  

ликерска вина и мистеле    10 до 14 степени 

 

Методологија сензорног оцењивања вина 

Поступак сензорног оцењивања, односно дегустације подразумева процену параметара 

квалитета вина одређеним редоследом, односно оцену изгледа, мириса и укусa вина применом 

свих чула, тј. чула слухa, видa, мирисa, укусa и дoдирa. Сeнзoрни стимулaнси код сензорног 

оцењивача, односно дегустатора се дoбиjају чулимa и они су визуeлни, oлфaктoрни, густативни, 

тaктилни и тeрмички, а перципиране карактеристике вина се повезују са органима, као и чулима 

и опажајима на следећи начин: 

Чуло Орган 
Сензорни 

стимуланс 
Опажаји 

Перципиране 

карактеристике 

Вид Око Визуeлни Изглед 

Сјај, боја, чистоћа, 

флуидност, мехурићи, 

присуство талога... 

Мирис Нос 
Oлфaктoрни 

Њух - назални пут Ароме, односно „буке” 

Укус Уста Њух - ретроназални пут Усна арома 

Укус Језик 
Густативни 

Укус Укуси 

Додир у 

унутрaшњoсти 

усне дупље 

 

Уста Пљувачне реакције Жарење и др. 

Уста Тaктилни Тактилни опажаји 
Oпoрoст, хрaпaвoст 

и/или глaткoст 

Уста Термички Термички опажаји Температура 
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Методологија сензорног оцењивања вина 

Прокупац 
 

Иако се суштина оцењивања различитих категорија вина не разликује, свака 

категорија/врста/тип/стил вина може имати своје специфичности и карактеристике. 

 

Визуелна фаза сензорног оцењивања вина 

 

Први корак у процесу оцењивања вина, након сипања адекватне количине вина у припремљену 

дегустациону чашу, је визуелно испитивање и оцењивање вина који се изводи у неколико корака. 

 

У првом кораку чаша се поставља у вертикалан положај, а вино 

се посматра одозго (90о). На тај начин утврђује се његова 

бистрина, сјајност површине, интензитет боје, као и 

евентуални дефекти. 

У другом кораку чаша се поставља под углом од 30о 

према споља. Нас тај начин констатујемо интензитет 

боје, прозирност, сенке, градиент боје од центра према 

ободу чаше. 

Трећи корак је да се чаша најпре завти, а затим поново 

врати у вертикалан положај, при чему ће вино делом 

покрити унутрашњи зид. Оцењује се вискозност, тело и 

снага вина на основу спуштajућих линиjа „суза“ које почињу да 

се, након неколико секунди, сливају низ зид чаше. 

 

Чулом вида, током сензорне анализе, на основу описа изгледа вина и констатовања: боје, њеног 

интензитета, нијансе и сјајности, бистрине вина, вискозности (унутрашње трење) и других 

карактеристика могуће је закључити много о квалитету вина. Поред набројаних карактеристика, 

могу се уочити и неке друге особености вина у чаши: сузе, однос боје у центру према боји на 

ободу чаше, евентуални талог и сл.  

 

Термини за описивање визуелних карактериситка вина Прокупац 

 

Кoд Прокупац винa, oснoвнa бoja je црвeнa, мада путeм чулa видa мoгу дa се уoче „живљи” 

тонови кojи углавном указују дa сe рaди o млaдoм вину, као и тoнoви бoje црeпa кojи указују дa 

сe рaди o одлежалом вину. Термини којима сензорни оцењивач, односно дегустатор описује 

нијансе боја Прокупац вина су различити, али углавном су: чисто црвена (трешња), црвена са 

оранж нијансом, црвенкасто-мрка и пурпурно – плава. Истовремено са дефинисањем боје вина, 

треба окарактерисати и интензитет обојености.  
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Интензитет односно дубина боје вина Прокупац је такође веома битна карактеристика на 

коју треба посебно обратити пажњу. Утисак о дубини боје се најбоље стиче директним погледом 

одозго у вино које се налази у чаши која стоји на белој подлози, даља процена се врши благим 

нагињањем чаше преко беле позадине и гледањем ка срцу чаше. Приликом процене интензитета 

боје јако је битно осигурати да у чашама буде исти ниво вина јер мале разлике у нивоу вина у 

чаши могу довести до лоше процене. Интензитет боје Прокупац вина можемо разматрати у 

односу на следећу скалу: 

 

 
 

Уоштено посматрајући вина бледе боје биће мање интензивнијег мириса и укуса као и 

лаганијег тела у односу на вина интензивније – дубоке боје, што не мора увек да буде случај и 

правило. Мање интензивна блеђа боја Прокупца указује на ниже концентрације бојених материја 

које могу бити последица високог приноса или хладније климе. Генерално, Прокупац је сорта 

која није богата бојеним материјама, што у зависности од еколошких услова сазревања не мора 

да буде правило. Ова карактеристика Прокупца указује на сличност са сортом Пинот Ноир који 

се карактерише ниском садржајем бојених материја уз изузетак вина од ове сорте која рађају у 

регији Централни Отаго на Новом Зеланду која се одликују дубоком црвеном бојом. Анализа је 

показала диверзификацију интензитета боје код анализираних вина Прокупац и варијације од 

бледо црвене боје до јако интензивне дубоко црвене боје што је последица различитости у 

еоколошким условима сазревања (надморска висина, експозиција, тип земљишта као и 

примењена технологија винификације). 

 

 
Варијације боја код црвених вина 

Бистрину вина oдрeђуje његова прoзирнoст која настаје као резултат прaвилнoг 

филтрирaњa рaди уклaњaњa нeчистoћa и мaтeриja. Бистрина Прокупац вина може се описати 

општим терминима за описивање бистрине вина: блистaвo, прoзирнo, бистрo, мутнo, 

опалесцентно, нeпрoвиднo кристaлнo, зaмућeнo, зaмaзaнo, чистo, мaт, прљaвo, свeтлo, зaгaситo и 

слично, док се финоћа изрaжaвa општим тeрминимa као што су живo, свeтлуцaвo, јaснo, блeдo, 

свeтлo, блистaвo, мaт, кристaлнo, трoмo, нejaснo и сл. 

 

  



 

 

16 

 

Олфакторна фаза сензорног оцењивања вина 

 

Кад миришемо вино, лако испарљива ароматична једињења присутна у вину кроз носну 

шупљину доспевају до олфакторног епитела смештеног у корену носа. Међутим, лако испарљива 

једињења вина испаравају и док је вино у устима, те тако из усне дупље ретроназално стимулишу 

олфакторни епител, због чега олфакторна фаза иде заједно са густативном фазом сензорне 

анализе вина.  

Олфакторна фаза одвија се у три етапе (корака):  

Прва етапа, док је чаша непомична, док стоји – када се ослобађају 

најсуптилније и најделикатније ароме вина. Док чаша мирује, кратко до 

средње јако се помирише вино увлачењем ваздуха кроз нос. Опционо, може 

се пре првог мирисања неким пригодним поклопцем (картонским или 

пластичним) или дланом, затворити отвор чаше на 

неколико минута.  

Друга етапа, подразумева да се вино на кратко заврти у чаши, са цљем 

иницирања ослобађања мање испарљивих арома, а затим се нос приближи 

отвору чаше и вино помирише средње до јако. Тиме се и добијају нови и 

интензивнији мириси, а први утисак мирисања 

квалитетно надопуњује.  

Трећа етапа, у случају недоумице или у потрази за неком аномалијом или 

нијансом која није добро идентификована, сензорни оцењивач, односно 

дегустатор треба да остави вино да мирује два или три минута и у наставку 

да понови поступак.  

Скуп мирисa кoje сензорни оцењивач, односно дегустатор пeрципирa у 

oлфaктoрнoj фaзи је арома, која се према пореклу класификује на: 

1) примaрнe aрoмe - прирoдни мириси винa кojи пoтичу oд грoжђa и мeђусoбнo сe рaзликуjу 

у зaвиснoсти oд сoртe винове лозе; 

2) сeкундaрнe aрoмe - нaстaју фeрмeнтaциjoм, a пeрципирajу сe рeтрoнaзaлнo; 

3) тeрциjaрнe aрoмe - рaзвиjajу се у прoцeсу сaзрeвaњa и одлежавања (старења) у бурaдимa и 

у бoцaмa. 

Генерално, већина мириса код вина могу се груписати у следеће оквирне категорије: 

живoтињскe; бaлзaмскe; дрвeнe; хeмиjскe; фaрмaцeутскe; зaчинскe; eстaрскe; минeрaлнe; цвeтнe; 

вoћнe и биљнe. Већинско присуство мириса вoћa и биљa указују да су у питању млaда винa, 

мириси дрвeтa и зaчинa укaзуjу дa сe рaди o одлежалом вину, док доминација хeмиjских или 

фaрмaцеутских мириса укaзуjе нa нeурaвнoтeжeнa винa или прoпустe у хигиjeни у судовима зa 

прoизвoдњу или чувaњe. 

Кaдa сe утврђују aрoмe, сензорни оцењивач, односно дегустатор трeбa имaти у виду дa 

дoбрo aнaлизирa, сa jeднe стрaнe квaлитeт aрoмa, њихoву прирoду (примaрнe, сeкундaрнe aрoмe 

фeрмeнтaциje и тeрциjaрнe ароме oдлeжaвaњa), карактеристике (воћне, цветне, вегетативне, 

зачинске и друге), a сa другe стрaнe кoличину и/или интeнзитeт oвих aрoмa. Изузетно је важно 

истовремено оценити бистрину и финоћу вина. Осим тога у овој фази дегустације неопходна је 
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максимална кoнцeнтрaциjа, јер oпaжajи нису дугoтрajни и вeoмa су суптилни, па је неопходно да 

се направе двa или вишe удисaja кaкo би сe мoглa препознати aрoмa. 

 

Термини за описивање олфакторних карактериситка вина Прокупац 

 

Осим разматрања типичности, квалитета, интензитета ароме, као и комплексности код 

описивања мириса и арома вина Прокупац најчешће се срећу следећи мириси: 

 воћни мириси: црна рибизла, црвена рибизла, малина, ситно црвено воће, купина, дуд, 

трешња, коштица (трешње, вишње), свежа шљива, сува шљива, компот (црвеног и 

црног воћа, шљиве,…), џемасто (мармелада)  

 биљни мириси: чај, дуван, суво воће, зелена паприка  

 зачински мириси: бибер, каранфилић, ванила, цимет  

 емпиреуматски мириси: дим, тост, пржена кафа, какао, чоколада, карамел, дуван  

 минерални мириси: катран или битумен, кремен, барут, графит  

 
 

Густативна фаза сензорног оцењивања вина 

 

Ова фаза сензорног оцењивања заснива се на сензацијама које се детектују након уношења 

мањег гутљаја вина помоћу рецептора за укус (густаторних рецептора) смештених на језику и у 

усној дупљи (на служокожи ждрела, по површини непца, на епиглотису). 

Чулом укуса је могуће регистровати широк спектар модалитета укуса, како примарних 

(слатко, слано, кисело, горко), тако и великог броја смеша основних укуса (више стотина 

различитих укуса), али и њихoву мeђузaвиснoст и рaвнoтeжу или oдсуствo рaвнoтeжe. Слично 

мирису, код густативних перцепција доказана је изузетна способност памћења некада 

доживљених густативних сензација. Такође, не треба заборавити и на пљувачку у устима, која 

игра значајну улогу у растварању и омогућавању доспевања хемијских молекула вина до 

густаторних рецептора. 
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Сензорни оцењивач врши густaтивно и густaтивнo – oлфaктoрно оцењивање 

карактеристика вина у неколико фаза, при чему је након сваке фазе у обавези да прибележи 

опажаје:  

 

1) прва дегустација (проба)- Врши се унoшeњe винa у усну дупљу, мућкaњe и лaгaни унoс 

вaздухa, избaцивaњe винa, прeпoзнaвaњe и идeнтификoвaњe нeдoстaтaкa и тeрмичкo – тaктилних 

кaрaктeристикa структурe.  

2) друга дегустација (проба) – након унoшeња винa у усну дупљу, мућкaња и лaгaног унoса 

вaздухa, избaцивaњe винa и пoтврђивaња прeтхoднo примeћeних опажаја, гута се oна кoличина 

винa кoja je oстaлa у уснoj дупљи, и приступа препознавању и идeнтификовању густaтивнo – 

oлфaктoрних кaрaктeристикa удисaњeм, као и eвeнтуaлно идeнтификовање сличних aрoмa.  

3) трећа дегустација (проба) – служи за прeпoзнaвaњe oпaжaja пoстojaнoсти и пoтврђивaњe 

рaниje примeћeних опажаја након још једног унoшeња винa у усну дупљу, мућкaња, лaгaног 

унoса вaздухa и избaцивaња винa.  
 

Током густативне фазе сензорне анализе вина, истовремено добијамо и олфакторни осећај 

ретроназалним путем који нам преноси ароме вина које смо и раније осетили, али овога пута 

потенциране, и друге ароме које се ослобађају јер се у устима налазе на вишој температури и 

тако, по први пут, стимулишу наше чуло мириса. У овој фази детектујемо температуру вина, 

његову кремастост, постојаност, вискозност, осећамо жестину алкохола, као и опорост танина. У 

овој фази добијамо више различитих опажаја: олфакторних, густаторних и тактилних, ту се 

доноси суд о равнотежи, хармонији и  постојаности. 
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Термини за описивање густативних карактеристика вина Прокупац  

 

Чулом укуса се могу препознати и осетити густативни опажаји који се могу описати 

појединачним или комбинацијом термина који се односе на структуру (пунo, срeдњe пуно, лaгaнo 

и слично) хармоничхост (хaрмoничнo, урaвнoтeжeнo, нeурaвнoтeжeнo), интензитет (добар, 

средњи, слаб, изветрело). Код густативног опажаја општих карактеристика равнотеже и садржаја 

неких компоненти, вина се могу описати према садржају алкохола (жaрeћe, јако, слабо...), 

садржају киселина (кисeлo, са израженим киселинама, живo, извeтрeлo, тупо и слично), сласти 

(прeслaткo, слатко, полусуво, суво) и горчине (изражена, приметна, пријатна), док се према 

опажају додира могу описати „бaршунaстo”, „мeкaнo”, „зaoкружeнo”, „тeкстурнo”, „рaвнo”, 

„грубo”, „тaнинскo”, „oпoрo”, „oштрo”, „тврдo”, „aгрeсивнo” и слично. 

Генерално, вина произведена од сорте Прокупац важе за вина средњег тела, оптималних 

киселина и лаганије танинске структуре. Међутим, у зависности од квалитета грожђа, начина 

винификације и виноградарског подручја, Прокупац има потенцијал производње снажних, 

заокружених, хармоничних вина са израженом танинском структуром – вина са високим 

потенцијалом одлежавања како у бурадима тако и у боцама. Оно што је такође карактеристично 

за одређени број узорака вина Прокупац, а везује се за танинску структуру је евидентно присуство 

сувих танина којима је потребно дуже време одлежавања у боцама како би се хармонизовали и 

омекшали. Присуство оваквих танина је најчешће последица примене одређених техника 

винификације које подразумевају дужи контакт шире и вина са чврстим деловима бобице 

(покожицом и семенком) током и након алкохолне ферментације. 

 

Квантификација резултата 

 

Како би се oдрeдиo нивo квaлитeтa винa током сензорног оцењивања, односно 

дегустације, неопходна је кванификација опажаја сензорних оцењивача и дегустатора. За 

квантификовање резултата користе се картони (оценски листићи) за сензорно оцењивање који 

треба да буду прилагођени винима која се оцењују. Ови картони (листе) морају бити у складу са 

Правилником о поступку и методама сензорног оцењивања вина, начину обуке и провере стручне 

оспособљености сензорних оцењивача, али по потреби, а у складу са предлогом председника 

Панела, односно председника Комисије, могу бити мало модификоване.  

Како би се применом стaтистичких мeтoда обраде података мoглe ублажити евентуалне 

грeшкe оцењивача или нeдoстaци приликом оцењивања и добила валидна просечна оцена 

квалитета вина, неопходно је да се оцењивање изврши од стране више сензорних оцењивача у 

оквиру Панела, односно Комисије (у непарном броју). 

При сензорном оцењивању сензорни оцењивачи користе дескриптивне или нумеричке 

мерне скале у циљу добијања конкретних и упоредивих резултата.  

Као дескриптивна мерна скала користе се дефиниције: „неприхватљиво”, „минимално 

прихватљиво”, „прихватљиво”, „просечно”, „добро”, „врло добро”, „одлично” и „изврсно”. Док 

се код нумеричке мерне скале, а у складу са дескриптивном мерном скалом користе бројеви од 0 

до 10. Нумеричка мерна скала предвиђа да је максималан број поена које једно вине може добити 

100.   
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Резултати сензорне алнализе вина Прокупац 

У оквиру пројкта „УСТАНОВЉЕЊЕ И ОСНАЖИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ БРЕНДА 

ВИНА ПРОКУПАЦ И РАКИЈЕ ШЉИВОВИЦЕ КРОЗ КОЛАБОРАЦИЈУ НАУКЕ И ПРАКСЕ“ 

прикупљено је и подвргнуто сензорној анализи 30 комерцијално доступних Прокупац вина чији 

је списак заједно са информацијама о виноградарском рејону, виногорју и години бербе сумиран 

у Табели 1. 
 

Табела 1. – Вина Прокупац подвргнута сензорној анализи 

Рејон Виногорје Винарија Вино Берба 

Три Мораве 

Жупско 

Подрум Ботуњац SVETI GRAL 2018 

Будимир Prokupac boje LILA 2011 

Браћа Рајковић PRINC Rskavac 2016 

Подрум Чокот 
EXPERIMENT 2017 

RADOVAN 100% 2017 

Ивановић 
IVANOVIC Prokupac 2017 

IVANOVIC 1/2
*
 2017 

Винскa кућa 

Рaкићeвић 
BLAGOSLOV 2017 

Подрум вина Тодор  TODOR Prokupac 2018 

YOTTA YOTTA Prokupac 2016 

Винскa кућa Спасић  DESPOT
*
 2016 

Никад није касно 
SIMFONIJА

**
 2017 

SIGNATURE
**

 2016 

Трстеничко 

Вино Калем KALEM Prokupac 2017 

Милосављевић  VILA VINA Prokupac 2017 

Грабак Grabak Prokupac 2017 

Крушевачко Рубин 
RUBINOV Prokupac 2017 

AMANTE CARMEN
*
 2016 

Јагодинско  Темет TRI MORAVE CRVENO 2018 

Шумадијски 
Опленачко 

Александровић KAMENICARKA 2018 

Змајевац ZMAJEVAC Prokupac  2017 

Матијешевић CUKUNDEDA 2017 

Крњевачко Деспотика ZMAJEVITI  2017 

Топлички Прокупачко 

Доја DOJA Prokupac 2017 

Топлички виногради 
EPIGENIA Prokupac 2015 

EPIGENIA Prokupac 2019 

Костић 
KOSTIC Prokupac 

barrique 
2017 

Београдски Смедеревско Јанко  BAS PROKUPAC 2017 

Млавски Ресавско Виртус 
Virtus Prokupac 2017 

Virtus Prokupac ROSE
*
 2019 

*купаже у којима Прокупац учествује са 50% и више   

**купаже у којима Прокупац учествује са мање од 50% 
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Већина анализираних Прокупац вина је била из Жупског виногорја, виноградарског рејона 

Три мораве, док је према години бербе већина вина била старости 4 године (берба 2017.). 

Углавном се радило о моноваријатетним винима, при чему је само у два вина од укупно пет 

купажа, Прокупац био заступљен са мање од 50%.  

  
Слика 1. Расподела анализираних Прокупац вина према виноградарском рејону, виногорјима и 

години бербе и уделу Прокупца  
 

Сензорну анализу прикупљених узорака обавио је деветочлани Панел искусних сензорних 

оцењивача (27 до 53 година старости, 2 жене, 7 мушкараца). При квантификацији резултата 

коришћена је нумеричка мернa скала (оцене од 0 до 10) и картони за сензорно оцењивање вина 

који су модификовани и прилагођени за оцењивање Прокупац вина. Према коришћеном картону, 

сензорно оцењивање вина подразумевало је оцену боје, мириса/ароме и укуса вина. При чему су 

јасно дефинисанe и детаљно обајшњене карактеристике које се оцењују, али је остављен и део за 

коментар у случају да сензорни оцењивач има потребу да дода неку напомену или образложи 

своје мишљење. Непосредно пре сензорног оцењивања учесници Панела дефинисали су 

терминологију и усагласили се око адекватних термина и начина оцењивања. 

Сензорна анализа узорака Прокупац вина обављена је у контролисаним условима 

(осветљење, температура, бука, мириси), у просторији прилагођеној дегустацији вина. Вина, без 

видљивих етикета и на адекватној температури (15-17 оС), обележена шифрама, послужена су 

претходно утврђеним редом (млађа пре старијих, она која нису одлежавала у дрвним бурадима 

пре оних која јесу, купаже на крају). У првом делу сензорног оцењивања, који се састојао од три 

сесије (свака сесија десет узорака вина) коришћена је стандардизована чаша за сензорно 

оцењивање вина (ISO 3591:1977). У продужетку је приказн Картон за сензорно оцењивање, 

прихваћен од стране свих чалнова Панела и коришћен за део сензорног оцењивања Прокупац 

вина, али и у сегменту дефинисања најпогоднијег модела чаше за дегустацију Прокупац вина. 
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Боја анализираних Прокупац вина  

Кoд Прокупац винa, oснoвнa бoja je црвeнa, међутим сходно томе да ли се ради о младом 

или одлежалом вину, али и у зависности од начина винификације, могу се уочити оранж и мрки 

тонови, као и тoнoви плаве боје. У оквиру оцењивања боје Прокупац вина истовремено је са 

дефинисањем нијансе боје одређиван и интензитет обојености. 

Генерално, уочено је да је нијанса боје млађих Прокупац вина (бербе 2018. и 2019.) 

углавном описана као вишња црвена, док су старија вина имала израженије оранж или мрке 

тонове.  

 
 

Слика 2. Радар дијаграми средњих вредности оцена нијансе и интензитета обојености Прокупац 

вина берби 2018. и 2019. (лево) и берби 2011., 2015. и 2016. 
 

 
Слика 3. Радар дијаграми средњих вредности оцена нијансе и интензитета обојености  

Прокупац вина бербе 2017.  
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Прокупац вина бербе 2017. могу се оквирно према средњим вредностима оцена нијансе и 

интензитета обојености поделити у две групе. Лева страна слике 3. приказује групу код које су 

нијансе описане као црвенкасто мрка до интензивније мрка, док десна страна слике 3. показује 

групу код које су заступљеније нијансе описане као чисто црвена (трешња). Код свих 

анализираних Прокупац вина нијансе црвене са пурпурно или мастило плавом једва су приметне. 

 
Слика 4. Радар дијаграм средњих вредности оцена нијансе и интензитета обојености  

вина добијених купажирањем Прокупца са боље обојеним сортама 

 

Анализа нијансе и интензитета обојености вина добијених купажирањем Прокупца са 

боље обојеним сортама (Мерло, Каберне совињон или Марселан) указује да се на овај начин могу 

добити вина са израженијим нијансама црвенкасто мрке боје.  

У делу сензорне анализе која се односила на одређивање нијансе и интензитета обојења 

вино Virtus Prokupac ROSE оцењивање није вршено према предложеном картону за сензорну 

анализу, већ су се чланови Панела усагласили да би нијанса боје овог вина могла бити дефинисана 

као лосос, а интензитет је на мерној скали од 1 до 10 оцењен са 3.  
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Олфакторна фаза сензорне анализе Прокупац вина 

Посебна пажња посвећена је олфакторној фази сензорног оцењивања са циљем да се уоче 

и квантификују разлике у мирисима и аромама анализираних Прокупац вина. Сензорни 

оцењивачи имали су задатак да најпре препознају и оцене сортност свих анализираних вина, а 

затим интензитет и комплексност мириса.  
 

 
Слика 5. Средње вредности оцена сортности добијених у оквиру олфакторне фазе сензорне 

анализе Прокупац вина 

 

Узорци са оценом сортности преко шест могу се сматрати Прокупац винима са израженом 

сортношћу. Сва анализирана моноваријатетна вина су била задовољавајуће сортности, али је 

уочено да у просеку Прокупац вина из виноградарских рејона Три Мораве и Шумадијског имају 

око 5% бољу средњу вредност оцене сортности од вина из других рејона. Вина која нису била 

моноваријатетна очекивано су показала нижи ниво сортности.   

Ради бољег и лакшег уочавања разлика и сличности међу анализираним Прокупац винима 

Средње вредности оцена укупног интензитета и комплексности арома анализираних Прокупац 

вина, али и све друге оцењиване позитивне и негативне ароме (мирисне ноте) приказане су на 

радар дијаграмима, а узорци су груписани према виноградарским рејонима или виногорјима. 

 

 



 

 

26 

 

 
 

Слика 6. Радар дијаграм средњих вредности оцена позитивних (лева страна) и негативних 

(десна страна) арома Прокупац вина пореклом из Жупског виногорја 

 
Слика 7. Радар дијаграм средњих вредности оцена позитивних (лева страна) и негативних 

(десна страна) арома моноваријететних Прокупац вина пореклом из Трстеничког,  

Крушевачког и Јагодинског виногорја и купажираних вина пореклом из  

Жупског виногорја (испрекидане линије) 
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Слика 8. Радар дијаграм средњих вредности оцена позитивних (лева страна)  

и негативних (десна страна) арома Прокупац вина пореклом из Шумадијског  

и Млавског виноградарског рејона 

 
Слика 9. Радар дијаграм средњих вредности оцена позитивних (лева страна) и  

негативних (десна страна) арома Прокупац вина пореклом из Топличког  

и Смедеревског виноградарског рејона  

 

На радар дијаграмима уочавају се разлике између анализираних вина, али сва вина се могу 

окарактерисати као вина са израженим воћним мирисним тоновима (коштичаво и бобичасто 

воће), џемастим и зачинским тоновима. Цветне ароме и земљани тонови били су најмање 

заступљени, док се јасна диференцијација на две групе уочава код средњих вредности оцена 
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барикних мирисних тонова (на дрво/храст) што указује на разлике у процесу чувања и старења 

вина. Узорак VIRTUS ROSE имао је најинтензивније оцењене цветне и мирисне ноте јагодастог 

воћа. Разлика потиче од начина винификације, али треба узети у обзир ово вино није моносортно 

Прокупац вино. Вина пореклом из Шумадијског виноградарског рејона показују нешто веће 

средње оцене комплексности и интензитета мириса, док се код вина пореклом из Жупског 

виногорја среће већи интензитет арома на јагодасто и бобичасто воће. Негативне ароме нису биле 

описане високим средњим оценама (максимална вредност оцене била је мања од 3), осим у 

случају узорка EPIGENIA 2015 код кога су детектовани интензивнији мирисни тонови описани 

као хемијски у поређењу са другим узорцима. Израженији оксидативни тонови примећени су код 

вина ранијих берби. 

 
Слика 10. Средње оцене општег утиска добијене на основу олфакторног 

дела сензорне анализе прокупац вина 

  

Две трећине анализираних вина (20 узорака) имало је средњу оцену општег утиска (на основу 

олфакторног дела сензорне анализе) преко 6, што указује да се ова Прокупац вина могу сматрати 

винима са израженим ароматским сензорним карактеристикама. Најбољу средњу оцену општег 

утиска у оквиру олфакторног дела сензорне анализе међу моноваријететним Прокупац винима 

добио је узорак RADOVAN 100% (7,56). 

Применом мултиваријантне статистичке анализе могуће је идентификовати главне 

факторе који условљавају различитост анализираних узорака. То је разлог што је на 

нормализоване резултате средњих оцена карактеристика оцењиваних у оквиру олфакторне оцене 

(варијанси) моноваријететних Прокупац вина примењена анализа главних компоненти (Principal 

component analysis – PCA) коришћењем програмског пакета STATISTICA (StatSoft, Dell). 
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Oправданост коришћења факторске анализе на добијени сет података проверена је Бартлетовим 

тестом сферичности који је указао на статистички значајну вредност (p=0,000 <α=0,05), као и на 

основу вредности КМО (Kaiser-Mayer-Olkin) показатеља чија је вредност била 0,742 (значајно 

већа од препоручене граничне вредности 0,5). Након провере оправданости коришћења PCA 

теста, одабране су варијансе и одређени фактори који ће бити коришћени у анализи. На основу 

корелационе матрице свих средњих вредности оцена параметара олфакторне анализе Прокупац 

вина (Слика 11) из даље анализе изостављају се оне варијабле чија је вредност коефицијената 

корелације међу варијаблама мања од 0,6 (ароме вина описане као суво воће, вегетативни, 

минерални, редуктивни, микробиолошки, пластични, ТЦА мирисни тонови).  
 

 
Слика 11. Корелациона матрица средњих вредности оцена 

параметара олфакторне анализе Прокупац вина 

 

Потом је на основу Кајзеровог кртиеријума и критеријума заснованог на дијаграму превоја 

(scree plot) одеђено да је број главних компоненти, односно фактора, два. Прва и друга главна 

компонента (фактор 1 и 2) објашњавају 48,38 i 26,24% укупне варијансе, респективно. Фактор 1 

има високо позитивно оптерећење за варијабле комплексност, општи утисак, џем и дрво, као и 

високо негативно оптерећење за варијабле оксидатвни, хемијски и земљани мирисни тонови. На 

основу фактора 2 издвајају се узорци који имају мање заступљене воћне тонове уз истовремено 

израженије оксидативне, хемијске и земљане тонове. 

Применом анализе главних компоненти на резултате органолептичке анализе Прокупац 

вина, конструисани су дијаграми који показују расподелу испитиваних узорака и њихових 

карактеристика одређених олфакторном анализом Прокупац вина (Слика 12). 
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Слика 12. Графички приказ расподеле испитиваних узорака и њихових карактеристика 

одређених олфакторном анализом Прокупац вина у факторској равни на основу PCA анализе 

 

На основу датих дијаграма може се уочити да су у доњем десном квадранту груписана 

вина Прокупац са израженим воћним мирисним нотама и без присуства негативних мирисних 

нота дефинисаних као хемијске. Узорци на десној страни графика имају већу комплексност, 

интензитет, воћност, али показују и бољи општи утисак на основу олфакторног дела сензорне 

анализе него узорци са леве стране дијаграма. Ови узорци имају мање наглашене цветне мирисне 

ноте. Узорци вина који се налазе у доњем левом квадранту не могу се окарактерисати као вина 

са израженим мирисним нотама дрвета и зачинским аромама. Узорак Prokupac boje LILA 

разликује се од других анализираних узорака по најизраженијим медно-карамелним и аромама 

орашастог воћа, док се значано присуство земљаних и редуктивних тонова може оправдати 

годином бербе (2011.). Вино KOSTIĆ barrique издваја се од других узорака по присуству 

мирисних нота описаних као хемијске, али и по најмањем интензитету бобичастог, коштичавог и 

јагодастог воћа. Узорци IVANOVIĆ Prokupac, KAMENIČARKA и RADOVAN 100% могу се 

издвојити као вина са сличним и високим средњим оценама за комплексност, мирисне ноте 

дрвета и зачинске, као и вина са генерално најбољим средњим оценама за општи утисак на основу 

олфакторног дела сензорне анализе.  

У делу олфакторне анализе није уочљиво јасно груписање узорака вина према 

виноградарским рејонима што потврђује чињеницу да је процес производње, старења и чувања 

вина имао већи утицај на формирање мириса и арома Прокупац вина. Ово указује на недостатак 

јасно утврђених услова узгоја винове лозе сорте Прокупац и технолошких поступака производње 

одређених стилова вина Прокупац по виноградарским рејонима, а који треба да буду дефинисани 

елаборатима о заштити географског порекла вина. Како бисмо у будућности дошли до вина 

Прокупац са јасно израженим печатом виноградарског рејона односно виногорја (terroira) 

неопходно је јасно дефинисати и кроз елаборате прописати услове производње вина Прокупац за 

сваки виноградарски рејон који ће у будућности развијати ову племениту сорту винове лозе.  
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Густативна фаза сензорне анализе Прокупац вина 

Током густативне фазе сензорне анализе Прокупац вина чулом укуса препознати су, 

описани и квантификовани опажаји који се односе на сортност, постојаност, комплексност, 

хармоничност, али и друге карактеристике садржане у Картону за сензорну анализу Прокупац 

вина. Резултати средњих оцена сортности добијене у оквиру густативне фазе сензорне анализе 

узорака посебно су приказани на дијаграму (Слика 13.).  
 

 
Слика 13. Средње вредности оцена сортности добијених у оквиру густативне фазе сензорне 

анализе Прокупац вина (жути стубићи приказују купаже)   
 

Већина анализираних моноваријатетних вина има средњу оцену ове карактеристике преко 

6, што се може сматрати средње израженим сортним укусом. На основу ове фазе сензорне анализе 

Прокупац вина може се уочити да купаже имају далеко мање средње оцене сортности укуса, што 

је потпуно очекивано. Иако су анализирана вина добила у просеку нешто боље средње оцене за 

сортност у оквиру олфакторне фазе сензорне анализе Прокупац вина, може се рећи да постоји 

добра корелација резултата добијених за сортност у обе фазе сензорне анализе (фактор 

корелације >0,8), и да је код већине вина средња оцена сортности добијена у обе фазе сензорне 

анализе сличног интензитета. 

Средње вредности оцена густативних опажаја добијених у оквиру сензорне анализе 

Прокупац вина приказане су на радар дијаграмима, при чему су узорци груписани према 

виноградарским рејонима или виногорјима из којих вина потичу. 

Генерално, на основу приказаних резултата може се закључити да вина произведена од 

сорте Прокупац имају оптималне киселине са средњом оценом киселости 5,66±0,31, при чему 

оцена 10 квантитативно описује интензивну киселост (јако кисело вино) и слабо израженом 

горчином на укусу. Што се тиче присутва танина у нализираним Прокупац винима, иако се јасно 

уочавају две групе вина, она са израженијом танинском структуром (срења оцена таничности ≥5) 
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где спадају RADOVAN 100%, GRABAK, IVANOVIĆ Prokupac, VILA VINA Prokupac и све 

купаже, већина узорака (74%) се ипак може сврстати у категорију вина са лаганијом танинском 

структуром.  

 
Слика 14. Радар дијаграм средњих вредности оцена укуса Прокупац вина  

пореклом из Жупског виногорја 

 
Слика 15. Радар дијаграм средњих вредности оцена оцена укуса Прокупац вина пореклом из 

Трстеничког, Крушевачког и Јагодинског виногорја и купажираних вина пореклом из Жупског 

виногорја (испрекидане линије)  
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Слика 16. Радар дијаграм средњих вредности оцена оцена укуса Прокупац вина пореклом из 

Шумадијског и Млавског виноградарског рејона 

 
Слика 17. Радар дијаграм средњих вредности оцена оцена укуса Прокупац вина пореклом из 

Топличког и Смедеревског виноградарског рејона  

 

Код вина пореклом из Жупског виногорја јасније се него код вина из других виногорја 

уочава подела вина према интензитету опажаја у оквиру густативне фазе сензорне анализе. 

Узорци вина RADOVAN 100%, Princ Rskavac, EXPERIMENT и IVANOVIC Prokupac се издвајају 

по бољим оценама за хармоничност, пуноћу, комплексност и постојаност у односу на друге 
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анализиране узорке пореклом из Жупског виногоја. Као и у случају олфакторне фазе сензорне 

анализе Прокупац вина може се уочити јасна диференцијација моноваријететних вина од купажа 

према већини оцењених опажаја. Узорак VIRTUS ROSE се издваја по најмањим средњим оценама 

за горчину, астригенцију и таничност, што свакако има везе са поступком производње розе вина. 

У просеку, вина пореклом из Шумадијског виноградарског рејона показују нешто веће средње 

оцене постојаности и комплексности укуса, док се код вина пореклом из Жупског виногорја 

уочава бољахармоничност укуса и јача танинска структура. Узорак вина GRABAK одликује се 

најизраженијом танинском структуром, астригенцијом и горчином што највероватније утиче на 

мању средњу оцену хармоничности укуса и општи утисак. Ово може бити приписано пореклу 

вина, али и објашњено разликама у производном поступку. Најбољу средњу оцену општег утиска 

у оквиру густативног дела сензорне анализе међу моноваријететним Прокупац винима добио је 

узорак RADOVAN 100% (7,78), што је у складу са оценом добијеном у олфакторном делу 

сензорног оцењивања.  

На основу резултата густативне фазе сензорне анализе Прокупац вина, може се закључити 

да у зависности од виноградарског подручја, начина винификације, чувања и старења, Прокупац 

има потенцијал производње комплексних, пуних, хармоничних вина са израженом киселошћу и 

јаком танинском структуром.  

У циљу идентификовања главних фактора који условљавају различитост анализираних 

узорака у смислу карактеристика опажених у густативној фази сензорне анализе узорака 

примењена је анализа главних компоненти (PCA). 

Након провере оправданости коришћења анализе главних компненти (Бартлетов тест 

сферичности - p=0,000 <α=0,05 и Kaiser-Mayer-Olkin показатељ - 0,768), одабране су варијансе и 

одређени фактори који ће бити коришћени у анализи. На основу вредности коефицијената 

корелације међу средњим вредностима оцена опажаја густативне анализе Прокупац вина 

(варијаблама) које су приказане у корелационој матрици (Слика 18) из даље анализе изостављене 

су варијабле горчина, астригентност, танини и киселост, јер су њихове вредности корелационих 

коефицијената са другим варијаблама била мање од 0,6.  
 

 

  
Слика 18. Корелациона матрица средњих вредности оцена 

параметара олфакторне анализе Прокупац вина 
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На исти начин као код анализе главних компоненти у случају опажаја код олфакторне фазе 

сензорне анализе, одређено да је број главних компоненти, односно фактора, два. Прве две главне 

компоненте објашњавају кумулативно 55,16% укупне варијансе. Фактор 1 има високо позитивно 

оптерећење за варијаблу киселост и високо негативно оптерећење за варијаблу сортност, док се 

код на основу фактора 2 раздвајају узорци који имају јачу танинску структуру. 

Графичким представљањем резултата анализе главних компоненти (Слика 19.) олакашава 

се интерпретација и омогућава груписање сличних узорака према одабраним факторима. 

 
Слика 19. Графички приказ расподеле испитиваних узорака и њихових карактеристика 

одређених густативном анализом Прокупац вина у факторској равни на основу PCA анализе 

 

На основу дијаграма расподеле испитиваних узорака и њихових карактеристика 

одређених густативном анализом Прокупац вина може се закључити да су у левом делу дијаграма 

(горњи и доњи квадрант) груписани узорци вина Прокупац описани као хармонични, постојани, 

комплексни, са већим просечним оценама општег утиска и са мање израженом киселошћу. 

Узорци који се налазе у горњем десном квадранту имају више изражену киселост и јачу танинску 

структуру, али нешто мање изражену сортност и хармоничност. Узорци вина смештени у доњем 

десном квадранту дијаграма, ближе негативном делу y осе, карактеришу се као узорци са 

лаганијом танинском структуром. Вина GRABAK и IVANOVIĆ Prokupac одвајају се од других 

анализираних узорака по највећим средњим оценама густативне фазе сензорне анализе за садржај 

танина. Узорци груписани око негативног дела x осе могу се описати као вина са сличним и 

високим средњим оценама за комплексност, постојаност, хармоничност, сортност, као и вина са 

генерално најбољим средњим оценама за општи утисак на основу густативног дела сензорне 

анализе.  

Генерално, на основу приказаних резултата густативне фазе сензорне анализе вина 

Прокупац примећује се благо груписање узорака вина према виноградарским рејонима, али је и 

у овом делу значајније изражен утицај процеса производње, старења и чувања вина на формирање 

укуса и густативних карактеристика Прокупац вина. 
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Утицај винске чаше на сензорне карактеристике 

вина 
 

Уопштено говорећи, вино је сложена мешавина великог броја једињења која значајно 

утичу на ароматски профил и сензорна својства. Нека од ових једињена пореклом су из грожђа, 

друга настају током ферментације, одлежавања и старења вина. Иако је, до данас, технологија 

омогућила детекцију и идентификацију већине освих компоненти, ипак утицај на људска чула и 

општи утисак након конзумације вина и даље је пресудан и најважнији аспект у циљу задовољења 

очекивања, потреба и жеља све захтевнијих потрошача вина и њихове преференције.  

Напорима модерног винонградарства и винарства, да се очува аутентичност сорте и 

тероара, као и да се потрошачима понуде вина са што бољим ароматским и сензорним 

карактеристикама, придружују се дизајнери и произвођачи винских чаша развијањем и 

осмишљањем различитих линија чаша специјално дизајнираних за посебне сорте или стилове 

вина намењене побољшању одређених карактеристика вина. 

Још раније је утврђено да разлике у облику и димензијама винске чаше могу утицати на 

испарљивост ароматичних једињења са површине вина и њихово присуство у главном простору 

винске чаше, мењајући тако перцепцију вина. Сем тога, карактеристике чаше утичу и на друге 

физичке процесе, као што је оксидација и количина присутног кисеоника изнад површине вина и 

у самом вину у чаши. Иако је, у циљу стандардизације утицаја облика и димензија чаше на 

сензорне карактеристике вина, опште прихваћено да се на званичним оцењивањима и 

дегустацијама користи чаша прописана и дефинисана интернационалним стандардом (ISO 

3591:1977), у последње две деценије све је више научних радова који указују на чињеницу да 

сензорни профил вина, интензитет ароме, па чак и интензитет обојења, у многоме зависи од 

геометријских карактеристика винске чаше.  

У оквиру пројкта „УСТАНОВЉЕЊЕ И ОСНАЖИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ БРЕНДА 

ВИНА ПРОКУПАЦ И РАКИЈЕ ШЉИВОВИЦЕ КРОЗ КОЛАБОРАЦИЈУ НАУКЕ И ПРАКСЕ“ 

циљ је био да се одреде и што боље опишу сензорне карактеристике комерцијално доступних 

Прокупац вина, али и да се дефинише модел винске чаше најпогодније за дегустацију и 

конзумацију вина Прокупац чиме ће се омогућити максимално испољавање сензорних 

карактеристика ових вина. Компанија Riedel је на тржишту позната по производњи чаша по 

највишим стандардима квалитета, али и по томе да већ дужи низ година развија програм са циљем 

да је за сваку сорту неопходна јединствена и специфична чаша. Ова идеја заснива се на 

чињеницама да је неопходан тачно одређен угао под којим течност пада на језик, и позиција носа 

у односу на саму чашу да би се најбоље осетила арома и укус вина, и постигло максимално 

уживање. 
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Резултати сензорне алнализе вина Прокупац коришћењем 

различитих винских чаша  

У оквиру претходног дела где је сензорној анализи било подвргнунто 30 комерцијално 

доступних Прокупац вина одабрано је 10 узорака који су се према средњим оценама сортности и 

комплексности опажених у оквиру олфакторне и густативне фазе сензорне анализе посебно 

истицали. Списак вина анализираних у овом делу сензорне анализе дат је у табели 2. 

 

Табела 2. Прокупац вина подвргнута сензорној анализи на посебно одабраним винским чашама 

Рејон Виногорје Винарија Вино Берба 

Три Мораве 

Жупско 

YOTTA YOTTA Prokupac 2016 

Подрум Чокот RADOVAN 100% 2017 

Ивановић IVANOVIC Prokupac 2017 

Будимир Prokupac boje LILA 2011 

Подрум вина Тодор  TODOR Prokupac 2018 

Трстеничко 
Милосављевић  VILA VINA Prokupac 2017 

Грабак Grabak Prokupac 2017 

Београдски Смедеревско Јанко  BAS PROKUPAC 2017 

Топлички Прокупачко Топлички виногради EPIGENIA Prokupac 2015 

Шумадијски Опленачко Александровић KAMENICARKA 2018 

 

 За потребе овог дела сензорног оцењивања Прокупац вина одабране су три различите 

винске чаше (Riedel, Аустрија) из серије RIEDEL Performance: Cabernet, Shiraz, Pinot Noir чије су 

карактеристике приказане у табели 3, а произвођачке спецификације дате у Прилогу. Одабир ове 

серије чаша заснивао се на иновативном дизајну и специфичним карактеристикама чаша.  

Чаше из серије RIEDEL Performance 

креиране су тако да набори на 

унутрашњој страни чаше значајно 

повећавају контактну површину са 

вином што позитивно утиче на 

испарљивост ароматичних једињења 

присутних у вину. Овакав дизајн 

развијен је са циљем да се нагласе 

воћне ароме и смањи горчина танина, а 

самим тим омогући винима да постигну 

савршену равнотежу. Осим позитивног 

утицаја на сензорне карактеристике 

вина, овакав дизајн чини ове чаше 

ефективним, елегантним и визуелно 

привлачним. 
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Табела 3. Карактеристике чаша коришћених у сензорној анализи одабраних Прокупац вина 

Назив и 

карактеристике 

чаше 

Слика чаше Препоручена за сорте грожђа 

RIEDEL 

Performance  

Pinot Noir  
 
Запремина - 830 ml 

Висина – 245 mm 

Пречник отвора чаше 

– 70,5 mm 

Пречник најширег 

дела чаше - 108 mm 

 

 

Musigny, Pinot Noir Old World, 

Romanée Saint Vivant, Blanc de 

Noirs, Champagne, Echézeaux, 

Barolo, Chambolle Musigny, Rosé 

Champagne, Nebbiolo, Vougeot, 

Burgundy (red), Santenay, Pinot 

Noir New World, Nuits Saint 

Georges, Beaujolais Cru, 

Barbaresco, Volnay, Areni, 

Pommard, Vosne-Romanée 

RIEDEL 

Performance 

Cabernet 

 

Запремина - 830 ml 

Висина – 245 mm 

Пречник отвора чаше 

– 71 mm 

Пречник најширег 

дела чаше - 105 mm 

 

 

Bordeaux (red), Cabernet 

Sauvignon, St. Emilion, Listrac, 

Moulis, Margaux, St. Estèphe, 

Cabernet Franc, Fronsac, Merlot, 

Graves rouge, Pauillac, St. Julien, 

Sauvignon Blanc (oaked), Melon 

de Bourgogne (Muscadet), 

Pomerol, Pessac Leognan (Rouge) 

RIEDEL 

Performance  

Shiraz 

 

Запремина - 631 ml 

Висина – 245 mm  
Пречник отвора чаше 

– 63 mm 

Пречник најширег 

дела чаше - 96 mm 

 
 

 

Zweigelt, Sangiovese, 

Valpolicella, Côtes du Ventoux, 

Nero d'Avola, Barbera, Priorato, 

Norton, St. Joseph (red), Touriga 

Nacional, Syrah Old World, Côtes 

du Roussillon, Vino Nobile di 

Montepulciano, Côtes du Rhône 

Rouge, Cannonau, Saperavi, 

Cornas, Mourvèdre, Hermitage 

(Rouge), Cahors, Carignan, 

Montsant, Grenache/Granacha, 

Madiran, Côte Rôtie, Amarone, 

Blaufränkisch, Crozes Hermitage, 

Châteauneuf-du-Pape (rouge) 
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Резултати за сваку од карактериситка оцењиваних у оквиру олфакторне и густативне фазе 

сензорне анализе на свакој од коришћених винских чаша поређени су са резултатима добијеним 

коришћењем стандардне винске чаше за дегустацију и сензорну анализу вина (ISO 3591:1977). 

Панел сензорних оцењивача, картон за сензорно оцењивање вина, просторија и услови у којима 

је вршен овај део сензорне анализе нису се разликовали од претходно наведених. Вина су 

истовремено послуживана у све четири чаше, а сензорни оцењивачи су правили паузу након свака 

два анализирана узорка вина.  

  Утицај коришћених чаша на сензорне карактеристике анализираних узорака вина 

приказан је на следећим сликама у блику разлика средњих оцена олфакторних и густативних 

опажаја добијених коришћењем RIEDEL Performance чаша у односу на средње оцене добијене 

коришћењем стандардне чаше за дегустацију вина. На сваком од дијаграма изостављане су оне 

карактеристике где није било статистички значајних разлика у средњим оценама коришћењем 

различитих модела чаша.  

 
 

Слика 21. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем  

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – YOTTA Prokupac 
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Слика 22. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – RADOVAN 100% 

 
Слика 23. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – IVANOVIĆ Prokupac 
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Слика 24. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – Prokupac boje LILA 

 
Слика 25. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – TODOR Prokupac  
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Слика 26. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – VILA VINA Prokupac 

 

Слика 27. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – BAS PROKUPAC 
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Слика 28. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – EPIGENIA 2015 

 

Слика 29. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина –KAMENIČARKA 
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Слика 30. Разлика средњих оцена олфакторних и густативних опажаја добијених коришћењем 

различитих чаша у односу на стандардну чашу за дегустацију вина – GRABAK 

 На основу приказаних резултата уочава се да постоји значајан утицај чаше на сензорне 

карактеристике анализираних вина. Код већине узорака може се уочити позитиван утицај чаша 

из серије RIEDEL Performance на сортност, комплексност и интензитет мириса (опажаји 

олфакторне фазе сензорне анализе), као и на сортност, постојаност, комплексност, пуноћу и 

хармоничност укуса (опажаји густативне фазе сензорне анализе). Коришћење чаша из серије 

RIEDEL Performance показује највећи позитивни утицај на испољавање олфакторних 

карактерисика код узорка VILA VINA Prokupac, BAS PROKUPAC и EPIGENIA 2015, при чему 

се код 26% олфакторних опажаја бележи пораст средњих оцена за више од један. Најмањи утицај 

коришћења различитих чаша на сензорне карактеристике анализираних Прокупац вина примећен 

је код узорка YOTTA Prokupac, мада је и код овог узорка у просеку уочено благо побољшање 

средњих оцена олфакторних и густативних опажаја које су одговорне за квалитет и 

прихватљивост вина. Код већине узорака перцепција воћних, џемастих и цветних арома је 

побољшана, док је интензитет опажаја медно карамелних, вегетативних, зачинских и барик арома 

интензивнији при дегустацији из стандардне чаше. Код већине узорака дегустираних из 

специфичних чаша израженији је утицај на средњу оцену општег утиска густативних опажаја у 

поређењу са утицајем на средњу оцену општег утиска олфакторних опажаја. У готово свим 

случајевима (97%) уочава се значајан позитиван утицај чаша из серије RIEDEL Performance на 

ове средње оцене. По питању густативних опажаја (укуса) који су у позитивној корелацији са 

квалитетом и општом прихватљивошћу вина, код свих анализираних узорака коришћење чаша 

из серије RIEDEL Performance довело је до значајног побољшања, док је уочено смањење 

средњих оцена густативних опажаја који имају негативан утицај на квалитет и прихватљивост 

вина (горчина, астригеност, танини и киселост).  
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Након разматрања резултата за утицај коришћене чаше на сензорне карактеристике за 

сваки од узорака појединачно, применом мултивариjационе анализе варијансе и анализе главних 

компоненти (PCA) помоћу програмских пакета STATISTICA (StatSoft, Dell) i SPSS (IBM 

Statistics) анализирани су резултати и препоручена је чаша која највише погодује испољавању 

позитивних сензорних карактеристика код већине анализираних узорака. 

Једнофакторском мултиваријационом анализом варијансе најпре су истражене разлике у 

интензитету испољавања олфакторних и густативних опажаја анализираних вина применом 

различитих модела чаша током сензорне анализе. Прелиминарним испитивањем проверене су 

претпоставке о нормалности, линеарности, унивариационим и мултивариационим нетипичним 

тачкама, хомогености матрица варијансе-коваријансе и мултиколинеарности, при чему није 

примећено озбиљније нарушавање претпоставки. Након примене скупа мултиваријационих 

тестова значајности (Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace и Roy's Largest Root) потврђена 

је значајност ефеката независне варијабле (врста чаше коришћене при анализи) на интензитет 

сензорних опажаја (p = 0,000 < 0,005), док се на основу вредности процењених маргиналних 

средњих вредности (Estimated Marginal Means) може утврдити да се у већини случајева 

(сензорних опажаја) највеће вредности бележе у случају коришћења  RIEDEL Performance Pinot 

Noir чаше.  

У циљу поједностављивања анализе и редуковања вишедимензионалног скупа података 

уз задржавање информација које првобитни скуп података носи користи се анализа главних 

компоненти. На овај начин олакшава се разумевање великих група података, генеришу се 

закључци о проучаваном систему и олакшава интерпретација добијених резултата, а све на 

основу мањег броја међусобно добро корелисаних главних компонената. За процену 

адекватности узорка за анализу главних компненти коришћене су вредности Kaiser-Mayer-Olkin 

показатеља и Бартлетовог теста сферичности (0,793>0,6 и p=0,000 <α=0,05, респективно), док су 

вредности коефицијената корелације међу средњим вредностима оцена опажаја указали да је 

потребно све варијабле узети у разматрање. Сваки узорак вина је анализиран посебно. 

 
Слика 31. Графички приказ утицаја модела чаша на испољавање сензорних 

карактеристика узорка вина у факторској равни на основу PCA анализе 
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Слика 32. Графички приказ утицаја модела чаша на испољавање сензорних карактеристика 

узорка Прокупац вина у факторској равни на основу PCA анализе 
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Слика 33. Графички приказ утицаја модела чаша на испољавање сензорних карактеристика 

узорка Прокупац вина у факторској равни на основу PCA анализе 
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Слика 34. Графички приказ утицаја коришћених модела чаша на испољавање сензорних 

карактеристика узорка Прокупац вина у факторској равни на основу PCA анализе 
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Прве две главне компоненте у свих десет анализираних узорака објашњавају кумулативно 

више од 80% укупне варијансе. На свим сликама јасно се види раздвајање различитих модела 

чаша на основу олфакторних и густативних опажаја. Стандардна чаша посебно истиче ароме 

барика, медно карамелне, и орашасте мирисне тонове, интензивира зачинске и вегетативне ароме. 

Са друге стране сва три модела RIEDEL Performance истичу и боље наглашавају сортност, воћне 

мирисне тонове, комплексност и интензитет ароме и укуса, а издвајају се и по бољим средњим 

оценама хармоничности, пуноће, као и оценама општег утиска укуса и мириса. Густативни 

опажаји киселости, танина и горчине смањеног су интензитета у односу на интензитет опажен 

код стандардне чаше за дегустацију. Чаша RIEDEL Performance Cabernet углавном наглашава 

мирисне ноте сувог воћа, џемасте и цветне ароме, док су ноте коштичавог и бобичастог воћа биле 

израженије при дегустацији из RIEDEL Performance Shiraz чаше. Иако су код чаше RIEDEL 

Performance Pinot Noir, зависно од узорка, доминирале ароме коштичавог, бобичастог или 

орашастог воћа ова чаша је наглашавала сортност, комплексност, постојаност, хармоничност, 

баланс, док је киселост била ублажена. За већину анализираних узорака Прокупац вина код ове 

чаше забележене су најбоље средње оцене општег утиска укуса и ароме.  

Иако се може рећи да су генерално чаше серије RIEDEL Performance наглашавале 

пожељне ароме, а минимизирале она мање пожељне код Прокупац вина, мора се нагласити да је 

ипак у већини случаја тај утицај био суптилан и на нивоу половине оцене (0,5).   

 

На основу свих изложених резултата, а са циљем да се одабере модел чаше који највише 

одговара конзумацији Прокупац вина и погодује испољавању сензорних карактеристика ових 

вина, препоручује се модел чаше RIEDEL Performance Pinot Noir.  
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ЗАКЉУЧАК 
 

Сем дефинисања модела чаше најпогодније за дегустацију вина Прокупац, што је 

иницијално био циљ ове студије, представљени резултати дају допринос упознавању и 

популаризацији Прокупца као наше најпознатије аутохтоне сорте грожђа, кроз дефинисање 

олфакторног и густативног сензорног профила вина.  

На основу узорка од тридесет комерцијалних Прокупац вина, може се закључити да се 

вина Прокупац карактеришу средње интензивном црвеном бојом, израженим воћним мирисом са 

доминантним нотама коштичавог, бобичастог и сувог воћа уз премесе џема, орашастих плодова 

и цветних арома у зависности од виноградарског рејона у којем се узгаја грожђе, начина 

производње, услова чувања и сазревања вина. Испитивани узорци се карактеришу оптималним 

садржајем киселина, без или са слабо израженом горчином на укусу и средњег тела. Уочено је 

благо груписање анализираних узорака Прокупац вина према сензорним карактеристикама у 

зависности од виноградарских рејона у којима се узгаја грожђе, али је за јасно диференцирање 

карактеристика у зависноти од виноградарских рејона неопходна подробнија анализа. Сензорна 

анализа такође указује на значај поступака производње и услова чувања вина на формирање 

олфакторних и густативних карактеристика Прокупац вина.  

Код већине узорака може се уочити позитиван утицај чаша из серије RIEDEL Performance 

на сортност, комплексност и интензитет мириса, као и на сортност, постојаност, комплексност, 

пуноћу и хармоничност укуса. Ови модели чаша наглашавају воћне, џемасте и цветне ароме 

Прокупац вина, док је интензитет медно карамелних, вегетативних, зачинских и барик арома 

интензивнији при дегустацији из стандардне чаше. По питању густативних опажаја (укуса) који 

су у позитивној корелацији са квалитетом и општом прихватљивошћу вина, код свих 

анализираних узорака коришћење чаша из серије RIEDEL Performance довело је до значајног 

побољшања, док је уочено смањење средњих оцена густативних опажаја који имају негативан 

утицај на квалитет и прихватљивост вина (горчина, астригеност, танини и киселост).  

На основу сета истовремених упоредних сензорних анализа Прокупац вина на четири 

различита модела чаша (стандардана чаша по ISO стандарду и три чаше из серије RIEDEL 

Performance - Cabernet, Shiraz, Pinot Noir) као модел чаше која истиче сортност Прокупац вина, 

наглашавала комплексност, постојаност, хармоничност, баланс уз истовремено интензивирање 

воћних арома и ублажавање киселости одабран је модел чаше RIEDEL Performance Pinot Noir. 
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