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INTRODUCERE 
 

 Drojdiile sunt, atât din punct de vedere calitativ cât şi economic, 
cel mai important grup de microorganisme care se utilizează în producţie şi 
se comercializează. Studiile efectuate în ultimii ani asupra drojdiilor 
industriale au înregistrat progrese semnificative, datorită potenţialului lor 
deosebit pentru aprofundarea unor aspecte fundamentale de genetică şi 
biologie celulară, cât şi pentru dezvoltarea unor domenii aplicative de larg 
interes. 
 Drojdiile de bere (Saccharomyces carlsbergensis) şi de panificaţie 
(Saccharomyces cerevisiae) constituie materia de bază pentru producerea pe 
scară industrială de proteine, aminoacizi, vitamine, hormoni, introduse în 
prezent în hrana animalelor. 
 Tema lucrării de faţă se înscrie în preocupările actuale privind 
studierea posibilităţilor de valorificare superioară a drojdiilor de bere 
reziduale. 

Teza cuprinde un număr de 250 pagini și este structurată în două 
părți.  

Partea bibliografică se extinde pe un număr de 70 pagini, fiind 
sistematizată în 2 capitole ce prezintă date din literatura de specialitate 
referitoare la importanța și aplicațiile drojdiilor. 

Capitolul 1. Caracterizarea şi clasificarea drojdiilor cuprinde 5 
subcapitole în care este prezentată sistematica generală a drojdiilor, 
caracterele taxonomice şi tehnologice ale drojdiilor de bere, astfel: 

- Morfologia şi structura celulară a drojdiilor prezintă 
caracterele culturale ale drojdiilor în medii lichide şi pe medii solide, 
caracterele morfologice ale drojdiilor (forma şi dimensiunile drojdiilor), 
precum şi structura celulară a acestora. 

- Reproducerea şi ciclul de viaţă al drojdiilor se referă la fazele 
procesului de înmulţire a drojdiilor. 

- Compoziţia chimică a drojdiilor cuprinde date referitoare la 
compoziţia chimică comparativă a unor tulpini de drojdii industriale (de 
spirt, de bere, de panificaţie, de vin şi pentru furaj). 

- Nutriţia drojdiilor presupune în primul rând pătrunderea 
substanţelor nutritive în celulă. Cele mai multe drojdii se dezvoltă pe medii 
ce conţin zaharuri fermentescibile ca sursă de carbon, săruri de amoniu ca 
donatori de azot, alte săruri minerale şi factori de creştere, care prin 
modificarea compoziţiei acestora, se poate ameliora sau inhiba dezvoltarea 
drojdiilor. În acest capitol este redată şi relaţia dintre fermentaţie şi 
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respiraţie (efectul Pasteur şi efectul Crabtree) precum şi necesităţile 
nutritive şi de dezvoltare ale drojdiilor. 

- Influenţa factorilor intrinseci şi extrinseci asupra celulei de 
drojdie se referă la interdependenţa dintre aceşti factori care caracterizează 
procesul de obţinere a biomasei de drojdie şi anume: compoziţia mediului 
de cultivare, viteza de alimentare cu substrat, pH-ul şi rH-ul mediului şi 
temperatura, viteza de aerare, prezenţa factorilor de creştere şi a produselor 
biostimulatoare. 

Capitolul 2. Cercetări privind valorificarea drojdiilor reziduale 
cuprinde date referitoare la materiile prime şi speciile de drojdii utilizate în 
producţia de proteine şi alte substanţe biologic active şi sunt prezentate 
extractele de drojdii utilizate atât în alimentaţia umană cât şi în zootehnie: 
autolizate, termolizate, enzimolizate, plasmolizate, hidrolizate. 

Parte a doua, de cercetare, se desfășoară pe un număr de 180 
pagini și cuprinde 6 capitole în care sunt prezentate scopul și importanța 
cercetărilor, materialele și metodele de lucru, rezultatele obținute și 
discuțiile aferente, precum și concluziile care s-au desprins din cercetările 
efectuate. Studiile întreprinse sunt concretizate într-un număr de 3 tabele și 
o figură inserate în sinteza bibliografică și 37 tabele, 58 figuri și 6 planșe 
foto inserate în partea de cercetare. 

Experimentele referitoare la determinarea condiţiilor optime de 
cultivare a drojdiilor în bioreactoare aerobe cu agitare mecanică, izolarea 
sub formă de culturi pure a tulpinilor de drojdii fermentative luate în lucru, 
caracterizarea acestora din punct de vedere morfologic şi fizico-chimic, 
precum şi activizarea drojdiilor pentru obţinerea de biomasă prin 
optimizarea compoziţiei mediului de cultură s-au efectuat în cadrul 
Laboratorului de microbiologie al Centrului de Biotehnologii de la 
Facultatea de Ştiinţe Agricole şi Industrie Alimentară, Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu. 

Studiul privind influenţa adaosului de drojdie de bere autolizată în 
hrana prepeliţelor asupra producţiei de ouă s-a realizat în cadrul unei ferme 
din județul Alba care dorește păstrarea confidențialității numelui. 

Adresez pe această cale cordiale mulţumiri conducătorului ştiinţific 
doamnei prof. univ. dr. Letiţia Oprean şi membrilor colectivului Centrului 
de Biotehnologii de la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară 
şi Protecţia Mediului a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu pentru 
sprijinul acordat şi atmosfera ştiinţifică de care am beneficiat până la 
finalizarea acestei lucrări, precum și familiei, prietenilor și colegilor care m-
au susținut moral în finalizarea tezei. 
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Obiectivele tezei de doctorat 
 

 Principalele obiective ale tezei de doctorat sunt: 
1. Determinarea condițiilor optime de cultivare a drojdiilor în 

bioreactoare aerobe cu agitare mecanică; 
2. Izolarea şi selecţionarea tulpinilor de drojdii de bere bune 

producătoare de biomasă în vederea obținerii de produse cu valoare 
nutrițională ridicată. 

3. Caracterizarea morfologică, chimică şi fiziologică a tulpinilor de 
drojdii de bere utilizate pentru obţinerea de biomasă. 

4. Studierea posibilităţilor de activizare fiziologică a tulpinilor de 
drojdiilor de bere utilizate pentru obţinerea de biomasă, prin optimizarea 
compoziţiei mediului de cultură. 

5. Caracterizarea chimică a tulpinilor de drojdii izolate. 
6. Modalităţi de valorificare a biomasei drojdiei de bere reziduale. 

Studiu privind influenţa adaosului de drojdie de bere autolizată, cu un 
conţinut bogat în compuşi simpli cu azot, vitamine şi alţi factori de creştere, 
în hrana prepeliţelor asupra producţiei de ouă. 

7. Completarea colecţiei de drojdii industriale cu însuşiri productive 
superioare utilă specialiştilor din domeniu, existente în cadrul Laboratorului 
de microbiologie al Centrului de biotehnologii de la Facultatea de Științe 
Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului, Universitatea ”Lucian 
Blaga” din Sibiu, condus de d-na Prof. univ. dr. biolog Letiția Oprean. 
 
 
 
 

PARTEA A II-A – REZULTATE EXPERIMENTALE 
 

3. STUDIU PRIVIND DETERMINAREA CONDIŢIILOR OPTIME 
DE CULTIVARE A DROJDIILOR ÎN BIOREACTOARE AEROBE 

CU AGITAŢIE MECANICĂ 
 
 Bioreactorul reprezintă utilajul central al unei linii tehnologice în 
care se desfășoară procese biochimice de transformare a unor substraturi în 
prezenţa microorganismelor, celulelor sau enzimelor. Bioreactorul cu 
amestecare mecanică reprezintă unul dintre cele mai utilizate tipuri de 
bioreactoare. 
 



 8 

3.1. MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU CU BIOREACTOARE 
 
 Echipamentul experimental utilizat a constat dintr-un bioreactor de 
laborator de 5 litri (4 litri volum util) de tipul Biostat A, B. Braun Biotech 
Internaţional, prevăzut cu un sistem computerizat de monitorizare, control şi 
înregistrare. 

Sistemul de amestecare aste alcătuit dintr-un agitator dublu tip 
turbină şi trei șicane. Agitatorul superior a fost plasat pe ax la o distanţă de 
64 mm de agitatorul inferior fix. Turaţia agitatorului a fost menţinută între 0 
şi 700 rpm, regim care evită formarea unei depresiuni la suprafaţa lichidului 
şi aerarea suplimentară. Pentru aerare s-a utilizat un barbotor circular, cu un 
diametru de 64 mm, având 14 orificii cu mărimea de 1 mm, plasat la 15 mm 
de baza vasului. Debitul volumetric de aer barbotat a variat între 0 şi 450 
l/h. 

Experimentele s-au realizat pentru apă, lichide de fermentaţie 
simulate şi lichide de fermentaţie reale. Lichidele de fermentaţie simulate au 
constat din soluţii de carboximetilceluloză sodică (CMCNa) de diferite 
concentraţii, respectiv vâscozităţi aparente. Vâscozitatea aparentă a acestor 
soluţii a variat între 1 cP (apa) şi 330,5 cP. Vâscozitatea acestor soluţii s-a 
modificat pe parcursul experimentelor similar cu modificarea vâscozităţii 
lichidelor de fermentaţie reale pe durata unui proces de biosinteză. 

 
 

3.2.REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

3.2.1. Transferul de masă al oxigenului pentru lichide 
de fermentaţie simulate 

 
3.2.1.1. Influenţa vâscozităţii 

 
 În literatura de specialitate, efectul vâscozităţii mediilor asupra kla 
se regăseşte în exponentul negativ al acestui termen din corelaţiile având 
expresia generală de tipul: 












 aS

a
l v

V
Pak  

în care , , ,  depind de caracteristicile bioreactorului şi ale mediului. 
Însă, în ciuda numeroaselor corelaţii propuse în literatură, influenţa 
vâscozităţii în bioreactoarele cu amestecare mecanică nu a fost pe deplin 
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elucidată, în special pentru valori mai mari de 50 cP. În plus, valoarea 
exponentului  în corelaţiile existente variază între 0 şi –1,3, limite largi şi 
care nu conduc la rezultate precise cu un caracter mai general. Din acest 
motiv, studiile efectuate au avut drept scop cuantificarea influenţei 
vâscozităţii asupra transferului de masă al oxigenului, experimentele 
realizându-se într-un domeniu larg de vâscozităţi ale lichidelor de 
fermentaţie simulate (1 - 330,5 cP).  
 În figura 3.1 am reprezentat influenţa vâscozităţii asupra 
coeficientului de transfer de masă al oxigenului în lichide de fermentaţie 
simulate. Se constată astfel că odată cu creşterea vâscozităţii mediului kla se 
reduce puternic, indiferent de condiţiile de operare ale bioreactorului (putere 
specifică dispată, viteza de aeraţie). 
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Fig. 3.1. Influenta vâscozităţii asupra coeficientului de transfer de masă al 

oxigenului în lichide de fermentaţie simulate. 
Fig. 3.1. Influence of viscosity on mass transfer coefficient of oxygen in 

simulated liquid fermentation. 
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Reducerea vitezei transferului de masă al oxigenului este mai 
accentuată în domeniul de vâscozităţi sub 100 cP, în special pentru viteze 
superficiale mai mici şi consum de putere mai ridicat. Astfel, în intervalul 
de vâscozităţi 10,04-100,3 cP, kla s-a redus de 3,5 ori pentru vS= 8,36.10-4 
m/s şi de 2,1 ori pentru vS = 5,02.10-3 m/s. Practic, pentru vâscozităţi de 
peste 100 cP şi în domeniul de variaţie considerat al parametrilor de 
operare, valorile kla, obţinute pentru diferite condiţii experimentale, se 
apropie, ceea ce indică faptul că vâscozitatea devine cel mai important 
factor care controlează viteza transferului de masă. 

 
 

3.2.1.2. Influenţa energiei disipate prin agitarea mecanică (consum 
specific de putere) 

 
 Consumul specific de putere reprezintă parametrul care indică 
gradul de turbulenţă şi circulaţia mediului din bioreactor, acest parametru 
incluzând un domeniu mai larg de influenţe comparativ cu luarea în calcul 
doar a turaţiei agitatorului sau a puterii consumate. 
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Fig. 3.2. Influența puterii specifice asupra coeficientului de transfer de masă al oxigenului în 

lichide de fermentaţie simulate. 
Fig. 3.2. Influence of specific capacity on the mass transfer coefficient of oxygen in the 

fermentation liquid simulated 
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Calculul puterii consumate pentru amestecarea mecanică s-a 
realizat cu ajutorul criteriului Euler şi a relaţiilor modificate pentru 
amestecarea mediilor aerate. Datele experimentale pentru diferite 
vâscozităţi ale lichidului şi diferite viteze de aerare, indică existenţa a două 
regiuni de variaţie a kla cu energia disipată în sistem. 
  
 

3.2.1.3. Influenţa vitezei superficiale a aerului 
 
 În toate cazurile, viteza transferului de masă al oxigenului creşte 
puternic cu creşterea puterii specifice până la 300 W/m3, peste această 
valoare creşterea kla fiind mai lentă. Astfel, în intervalul de 50-300 W/m3 şi 
domeniul considerat de viteze de aeraţie şi vâscozităţi, coeficientul de 
transfer de masă al oxigenului a crescut de aproximativ 2,2-2,5 ori. În 
schimb, în aceleaşi condiţii, dar pentru puteri specifice cuprinse între 300 şi 
800 W/m3, creşterea kla a fost de doar 1,1-1,2 ori. 

Viteza de aeraţie influentează transferul de masă al oxigenului prin 
intermediul fracţiei volumice a aerului din mediu, a valorii ariei interfaciale 
gaz-lichid şi a circulaţiei mediului în bioreactor. 
 Analiza efectului vitezei superficiale a aerului a indicat faptul că, în 
condiţiile experimentale utilizate, creşterea vitezei de aerare conduce la 
creşterea continuă a coeficientului de transfer de masă al oxigenului. 

 
3.2.1.4. Influenţa aerării la suprafaţă 

 
 Absorbţia oxigenului prin suprafaţa liberă a lichidului este 
controlată de turbulenţa creată de amestecarea mecanică, care induce 
reînnoirea suprafeţei de contact aer–lichid, precum şi de componenţii 
mediului, care pot reduce sau nu solubilitatea oxigenului. 
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Fig. 3.3. Influența intensității amestecării asupra aerării la suprafață 

Fig. 3.3. Influence of mixing intensity on the surface aeration 
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 Din figura 3.3 se constată că odată cu creşterea puterii specifice 
consumate în amestecarea mecanică, coeficientul de transfer de masă al 
oxigenului, corespunzător difuziei prin suprafaţa liberă a lichidului, creşte.  

Prin prelucrarea datelor experimentale obţinute pentru transferul de 
masă al oxigenului datorat aerării la suprafaţa lichidului a fost stabilită 
următoarea corelaţie:  
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 Expresia acestei corelaţii indică influenţa majoră a vâscozităţii 
asupra aerării la suprafaţă. Această ecuaţie oferă o bună concordanţă cu 
datele experimentale, abaterea medie fiind de  9,14. 
 Pentru sistemele analizate, aportul aerării la suprafaţă la transferul 
de masă total al oxigenului este foarte redus, situîndu-se, pentru cel mai mic 
debit de aer barbotat (vS = 8,36.10-4 m/s), între 0,2 şi 3,6, în funcţie de 
vâscozitate şi intensitatea amestecării. Aceste rezultate conduc la concluzia 
că aportul aerării la suprafaţă se poate neglija. 
 
 
3.2.2. Transferul de masă al oxigenului pentru lichide de fermentaţie reale 

 
3.2.2.1. Influenţa concentraţiei masei celulare 

 
 Concentraţia biomasei şi morfologia sa, dependente de tipul 
microorganismului cultivat, manifestă un efect puternic asupra transferului 
de masă al oxigenului.  
 În cazul lichidelor de fermentaţie care conţin biomasa, adsorbţia 
biomasei la suprafaţa liberă a lichidului devine un factor limitativ important 
al aerării prin această suprafată. Astfel, ordinul de mărime al kla 
corespunzător aerării la suprafaţă este cu aproximativ 2 unităţi inferior celui 
al kla obţinut prin barbotarea aerului, ceea ce sugerează un aport practic 
neglijabil al aerării la suprafaţă la transferul de masă total al oxigenului în 
aceste sisteme. 

Pe baza datelor experimentale obţinute şi utilizând programul 
Matlab, au fost stabilite corelaţii pentru transferul de masă al oxigenului 
datorat aerării la suprafaţă pentru cultura de Saccharomyces cerevisiae: 
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Expresia propusă sugerează influenţa majoră a concentraţiei masei 

celulare asupra aerării la suprafaţă. Aceste ecuaţii oferă o bună concordanţă 
cu datele experimentale, abaterile medii fiind de 8,8 pentru suspensiile 
de Saccharomyces cerevisiae. 

Pentru cea mai mică viteză superficială a aerului barbotat, 
contribuţia aerării la suprafaţă la transferul de masă total al oxigenului a fost 
cuprinsă între 0,062 şi 0,25 (de aproximativ 15 - 20 de ori mai redusă 
decât în cazul lichidelor simulate fără biomasă). 
 
 

4. CARACTERIZAREA MORFOLOGICĂ ȘI FIZIOLOGICĂ A 
DROJDIILOR FERMENTATIVE DE BERE (SACCHAROMYCES 
CARLSBERGENSIS) ŞI DE PANIFICAŢIE (SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE) UTILIZATE PENTRU OBŢINEREA DE BIOMASĂ 
 

4.1. MATERIALE ŞI METODE 

 

 În perioada 2008 - 2010 am întreprins un studiu asupra 
proprietăţilor morfologice și fiziologice ale unui număr de 6 tulpini de 
drojdii de bere (Saccharomyces carlsbergensis– drojdie de fermentaţie 
inferioară) şi 2 tulpini de drojdii de panificaţie (Saccharomyces cerevisiae – 
drojdie de fermentaţie superioară). Cele 6 tulpini de drojdii de bere izolate 
(Saccharomyces carlsbergensis) sunt notate prin SCL1, SCL2, SCL3, 
SCL4, SCL5 şi SCL6, iar cele 2 tulpini de drojdii de panificaţie 
(Sacchaccharomyces cerevisiae) sunt notate prin SC9 şi SC12. 
 Pentru realizarea unei identificări corecte, tulpinile de drojdii 
izolate au fost comparate cu tulpini autentice speciei presupuse, considerate 
martor. Sunt folosite drept martor o tulpină de drojdie de bere: 
Saccharomyces carlsbergensis SCL W 34 provenită din Freiburg, Germania 
şi o tulpină de panificaţie Saccharomyces cerevisiae SC BF 23, procurată 
din Bordeaux, Franța. 
 Mediile de cultură utilizate în experimentări sunt: 
- MM (must de malț),  
- MMA (must de malț agarizat), 
- MEA (mediul cu extract de malț și agar), 
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- mediul Christensen (uree-agar), 
- mediul sintetic, care conţine în principal: (NH4)2SO4 ; KH2PO4 ; MgSO4 x 
7 H2O; extract de drojdie; agar. 
 
 

4.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

4.2.1. Izolarea sub formă de culturi pure ale unor tulpini 
fermentative de bere și de panificație 

 
 Pentru izolarea tulpinilor de drojdii am folosit drept substrat de 
izolare drojdii de producţie provenite de la fabrici de bere şi de panificaţie 
din ţară care au fost comparate cu drojdiile martor provenite din Germania 
şi Franţa. 
 

4.2.2. Caracterizarea morfologică a tulpinilor de drojdii de 
bere și de panificație izolate 

 
Tulpinile de drojdii de bere Saccharomyces carlsbergensis au 

format colonii cu diametrul între 2-5 mm pe mediul MMA, având un 
perimetru circular cu aspect cremos, neted şi mat, de culoare alb-crem, cu 
profil lenticular sau bombat. Examinate la microscop celulele au prezentat o 
formă sferică sau ovală, fiind dispuse singular sau în perechi (fig. 4.1), cu 
dimensiuni cuprinse între 3 şi 10 µm (fig. 4.2). 

 
Fig. 4.1. Drojdie de bere   Fig. 4.2. Variația dimensiunilor 

 (foto original)       celulelor de drojdie de bere (foto original) 
Fig. 4.1. Beer yeast                Fig. 4.2. Size variation of yeast cells 

 Tulpinile de drojdii de panificaţie Saccharomyces cerevisiae au 
format colonii convexe cu suprafața lucioasă, de culoare alb-crem, cu 
diametrul de 1-2 mm. 



 15 

Examinate la microscop, celulele de drojdie de panificaţie au 
prezentat formă sferică sau ovală (fig. 4.3), cu diametre variind între 5 și 20 
µm (fig. 4.4). 

 
Fig. 4.3. Drojdie de panificație Fig. 4.4. Variația dimensiunilor celulelor
 (foto original)  de drojdie de panificație (foto original) 
Fig. 4.3. Baking yeast  Fig. 4.4. Size variation of baking yeast cells 

 

Tulpinile de drojdii luate în lucru au fost însămânțate pe mediul 
MMA și pe mediul sintetic și apoi s-au determinat dimensiunile celulelor de 
drojdie (tabelul 4.1) și s-a stabilit legătura dintre cele două tipuri de medii 
de cultură raportată la influența acestora asupra dimensiunilor celulelor de 
drojdie. 
                     Tabelul 4.1. 

Dimensiunile celulelor de drojdie (exprimate în µm) 
însămânţate pe două tipuri diferite de medii de cultură 

Yeast cell dimensions (expressed in µm) seeded on 
two different culture media 

Nr.crt. 
 
 

No. 

Tulpina 
studiată 
Studied 
yeast 
strain 

Dimensiunile celulelor 
(μm) pe mediu MMA, pH 

4,8 
Cells dimenstions (μm) on 

MMA medium, pH 4,8 

Dimensiunile celulelor 
(μm) pe mediu sintetic, pH 

3,8 
Cells dimensions (μm) on 
synthetic medium, pH 3,8 

1 SCLW34 6,2 6,01 
2 SCL1 6,8 6,5 
3 SCL2 6,9 6,7 
4 SCL3 6,4 6,9 
5 SCL4 7,7 7,6 
6 SCL5 7,8 7,5 
7 SCL6 7,9 7,8 
8 SC BF23 7,6 7,4 
9 SC9 5,8 5,9 
10 SC10 6,4 7,2 
n  10 10 

Suma   69,5 69,51 
Media  6,950 6,951 

SP  488,15 487,13 
GL  9 9 

SPA  5,13 3,97 
COVxy  0,39  
SPAxy  3,94  

r  0,87  
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 Valorile coeficientului de corelație simplă sunt cuprinse între 0 și 
1. Cu cât valoarea lui ”r” este mai aproape de 0 cu atât legătura dintre cele 
două variabile este mai slabă și invers. Covariația fiind pozitivă (0,39 > 0) 
rezultă că dimensiunile celulelor de drojdii cultivate pe cele două tipuri de 
medii (must de malț agarizat și mediu sintetic) au aceeași tendință de 
evoluție. Intensitatea legăturii este dată de coeficientul de corelație r = 0,87, 
care este mai apropiat de 1, deci legătura dintre cele două variabile este o 
legătură puternică. 
 
 

4.2.3. Caracterizarea fiziologică a tulpinilor de drojdii fermentative 
izolate 

 
4.2.3.1. Capacitatea de fermentare a principalelor zaharuri 

 
 Drojdiile au proprietatea de a fermenta anumite zaharuri, în funcție 

de prezența în celula lor a unor enzime specifice, iar fermentația poate fi 
slabă sau înceată, puternică sau poate lipsi. 

Observarea se face zilnic pe parcursul unei perioade de zece zile 
urmărindu-se cantitatea de CO2. Testul se consideră pozitiv în cazul în care 
cantitatea de gaz degajată este suficientă, iar în cazul în care bula colectată 
este mică se face testarea cu KOH pentru a se stabili dacă este CO2 eliberat 
din soluţie. 

Tabelul 4.2 
Capacitatea de fermentare a zaharurilor adăugate în proporție de 2% 

Fermentation capacity of sugars added at a rate of 2% 
Tulpini de drojdii / Yeast strain  

Glucid /  
Carbohydrates SCL 

W 34 
SC
L1 

SCL2 SCL3 SCL4 SCL5 SCL6 SC 
BF 
23 

SC9 SC 
12 

D-glucoza 
D-glucose 

◙  ◙  ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 
Zaharoza / Sucrose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 
Maltoza / Maltose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Θ Θ Θ 
Rafinoza / Raffinose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Θ Θ Θ 
D-galactoza 
D-galactose 

Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ 
L-arabinoza 
L-arabinose 

◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
Melibioza / Melibiosis Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ◘ ◘ ◘ 
Fructoza / Fructose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Θ=fermentație slabă; ◘=fermentaţie inexistentă; ◙=fermentaţie puternică 
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 S-a constatat că toate tulpinile utilizate în experiment au fermentat 
puternic D-glucoza, zaharoza și fructoza. Nicio drojdie nu a fermentat L-
arabinoza (drojdiile sunt lipsite de enzimele corespunzătoare), iar D-
galactoza a fost fermentată mai slab de către tulpinile de drojdii studiate. 
Maltoza și rafinoza au fost fermentate mai slab de către tulpinile de drojdie 
de panificaţie Saccharomyces cerevisiae Saff levure SC9, Saccharomyces 
cerevisiae dr. Oetker SC12 și Saccharomyces cerevisiae SC BF 23.  
Melibioza este hidrolizată de melibiază sau α-galactozidază în D-glucoză și 
D-galactoză. În funcție de capacitatea de fermentare a melibiozei, drojdiile 
se pot diferenția în drojdii de fermentație inferioară (Saccharomyces 
carlsbergensis) care fermentează slab melibioza - datorită faptului că aceste 
drojdii au melibiază – și drojdii de fermentație superioară (Saccharomyces 
cerevisiae) care nu fermentează melibioza deoarece nu au enzima specifică. 
 
 

4.2.3.2. Capacitatea de asimilare a zaharurilor pentru creştere  
(Metoda auxonografică de Beijerinck) 

 
 Prin metoda auxonografică Beijerink se pot diferenția unele specii 
de drojdii ce nu pot fi identificate prin metoda fermentației glucidelor. Se 
repartizează mediul sintetic în eprubete, în cantități de 10 ml și se 
sterilizează în autoclav 20 de minute la 120°C. Pentru testare s-au adăugat 
în mediu zaharurile în concentrații de 2% (D-glucoză, zaharoză, maltoză, 
rafinoză, D-galactoză, L-arabinoză, melibioza, fructoza) după care s-a 
efectuat sterilizarea la 115°C timp de 15 minute.  

Mediul de bază cu glucidul ce urmează a fi testat se toarnă în cutii 
Petri și se lasă să solidifice. Pe mediul solidificat se fac însămânțări cu 
ajutorul ansei din culturile active de drojdii, trasându-se radial raze cu 
fiecare din culturi după care se incubează la 25°C. Timp de o săptămână se 
citesc rezultatele asimilării zaharurilor după cum coloniile sunt dezvoltate 
sau nu. Într-o cutie Petri, ce conține un anumit glucid, se dezvoltă numai 
drojdiile care asimilează acel glucid (tabelul 4.3). 

Drojdiile au capacitatea de a asimila glucidele fermentate în cultură 
aerobă. Astfel, drojdiile de bere pot asimila: D-glucoza, fructoza, zaharoza, 
maltoza, rafinoza și melibioza (slab). Deși melibioza este fermentată de 
către drojdiile de bere, aparent ea nu este asimilată datorită faptului că 
mediul folosit este un mediu sintetic anorganic și, prin urmare, lipsește 
azotul organic implicat în transportul și sinteza melibiozei. 
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Drojdiile de panificație asimilează: D-glucoza, fructoza, zaharoza, 
mai slab asimilează D-galactoza, maltoza și rafinoza.  
 Toate tulpinile de drojdii studiate nu asimilează L-arabinoza, iar 
drojdiile de panificație nu asimilează nici melibioza, aceasta fiind asimilată 
slab de către drojdiile de bere. 

Tabelul 4.3 
Capacitatea de asimilare a zaharurilor 

Assimilation of sugars 
Tulpini de drojdii / Yeast strain  

Glucid /  
Carbohydrates SCL 

W 34 
SC
L1 

SC
L2 

SC
L3 

SC
L4 

SC
L5 

SC
L6 

SC 
BF 
239 

SC
9 

SC 
12 

D-glucoza 
D-glucose 

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

Zaharoza/Sucrose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 
Maltoza/Maltose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Θ Θ Θ 
Rafinoza/Raffinose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Θ Θ Θ 
D-galactoza 
D-galactose 

Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ 

L-arabinoza 
L-arabinose 

◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 

Melibioza/Melibiosis Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ◘ ◘ ◘ 
Fructoza/Fructose ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

    Θ=asimilare slabă     ◘=asimilare inexistentă     ◙=asimilare puternică 
 Θ= poorly assimilated     ◘=no assimilation     ◙=strong assimilation 

  
 

4.2.3.3. Capacitatea de multiplicare a drojdiilor 
 

 Se urmărește timp de 10 zile formarea de biomasă cu ajutorul 
senzorului de biomasă, recoltându-se probe zilnic (1 gram). Se numără 
celulele existente prin executarea de diluții decimale, cu ajutorul camerei 
Thoma. 

Viabilitatea celulelor de drojdie am studiat-o comparativ 
însămânțând tulpinile de drojdii, în aceleași condiții de temperatură și timp, 
pe două medii de cultură diferite. Un mediu de cultură folosit este must de 
malţ agarizat (MMA), la un pH de 4,8 iar celălalt este mediul de cultură 
sintetic agarizat (MSA), cu un pH 3,8. 
 Determinarea viabilității celulelor de drojdie s-a realizat folosind 
metoda de colorarea a preparatului cu soluție de albastru de metilen 0,1%, 
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celulele moarte colorându-se în albastru în timp ce au rămas necolorate 
celulele vii. Calitatea culturii de drojdie este dată de raportul dintre celulele 
moarte și celulele vii care nu trebuie să depășească 5%. 

 
Numărul de celule vii x 100 m il. /  The number of living cells x 100 m il.
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Fig. 4.5. Capacitatea de multiplicare şi viabilitatea celulelor de drojdie. 

Fig. 4.5. Multiplication capacity and viability of yeast cells. 
 
Pe mediul de cultură sintetic agarizat se constată un raport 

procentual celule vii / celule moarte mai mare la tulpinile de drojdii de bere 
SCL W 34, SCL1, SCL4, SCL3 şi SCL5, comparativ cu viabilitatea 
acestora pe MMA.  

Celelalte tulpini de drojdii de bere au un raport ușor scăzut, în timp 
ce tulpinile de drojdii de panificație au o viabilitate mult mai mică față de 
cele cultivate pe MMA. 
 Prin urmare, viabilitatea celulelor de drojdie este influențată atât de 
mediul de cultură utilizat cât și de tulpinile de drojdii folosite la 
însămânțarea mediilor respective. 
 
 

4.2.3.4. Capacitatea de utilizare a alcoolului ca unică  
sursă de carbon 

 
 În eprubetele cu mediul de cultură preparat cu 3% alcool etilic, se 
inoculează steril cu o ansă din suspensia de drojdie de analizat și s-a incubat 
în termostat la 25°C timp de 3 zile. Testul este pozitiv când se observă 
apariția de sediment (care presupune dezvoltarea celulelor), comparativ cu 
proba martor fără alcool etilic. 

Tulpinile de drojdii de bere Saccharomyces carlsbergensis nu 
asimilează etanolul ca unică sursă de carbon.  

Tulpinile de drojdii de panificaţie Saccharomyces cerevisiae utilizează, 
uneori slab etanolul ca unică sursă de carbon. 
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4.2.3.5. Capacitatea de utilizare a azotului din diferiți compuși ca unică 
sursă de azot 

 
Studiind capacitatea drojdiilor de a utiliza azotul din diferiți 

compuși ca unică sursă de azot (tabelul 4.4.) am constatat că tulpinile de 
drojdii de bere SCL1, SCL3, SCL4, SCL6 au asimilat o cantitate mai redusă 
de săruri de azot comparativ cu proba martor, probele SCL2, SCL5 
aproximativ la fel, iar tulpinile de drojdie de panificaţie, SC9 şi SC12, uşor 
mai mult. 

Nicio tulpină n-a asimilat azotul din azotatul de potasiu. 
Neasimilarea nitraților de către tulpinile de drojdii aparținătoare genului 
Saccharomyces se explică prin faptul că prezența lor în mediu împiedică 
înmulțirea drojdiilor, însă au o influență favorizantă asupra zimazei.  

Sărurile de amoniu cel mai bine asimilate de drojdii sunt: carbonatul 
de amoniu, fosfatul de amoniu și sulfatul de amoniu.  

Drojdiile au capacitatea de a asimila ureea, care reprezintă o sursă 
bună mai ales dacă mediul de cultură conține biotină în cantitate suficientă. 

 
          Tabelul 4.4 

Capacitatea de asimilare azotului 
        The ability of nitrogen assimilation 

Asimilarea azotului Nr. 
crt. 

Tulpini de 
drojdii 

Azotat de 
potasiu 

Sulfat de 
amoniu Uree Fosfat de 

amoniu 
Carbonat 
deamoniu 

No. Yeast strain Potassium 
nitrate 

Ammonium 
sulphate 

Carba
mide 

Ammonium 
Phosphate 

Volatile salt 

1 SCL W 34 ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 

2 SCL1 ◘ Θ Θ Θ Θ 

3 SCL2 ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 

4 SCL3 ◘ Θ Θ Θ Θ 

5 SCL4 ◘ Θ Θ Θ Θ 

6 SCL5 ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 

7 SCL6 ◘ Θ Θ Θ Θ 

8 SC BF 23 ◘ ◙ ◙ ◙ ◙ 

9 SC9 ◘ ʘ ʘ ʘ ʘ 

10 SC12 ◘ ʘ ʘ ʘ ʘ 

 Θ=asimilează slab  ◘=nu asimilează   ◙=asimilează   ʘ=asimilează puternic 
 Θ=poorly assimilated  ◘=not assimilate   ◙=assimilate   ʘ= strongly assimilated 
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4.2.3.6. Osmotoleranța tuplinilor de drojdii fermentative izolate 
 

Proprietatea de osmosensibilitate la tulpinile de drojdii izolate a fost 
evidențiată prin fermentarea, de către aceste drojdii, a unui mediu de cultură 
conținând 5% și, respectiv 40% zaharoză.  

Rezultatele obținute confirmă cercetările recente conform cărora 
drojdiile aparținătoare genului Saccharomyces pot tolera și presiuni 
osmotice mai ridicate. 

 
 

4.2.3.7. Testul ureazei 
 

 Acest test se bazează pe capacitatea diferenţiată a drojdiilor de a 
hidroliza concentraţii mari de uree în medii complexe ce conţin o sursă de 
azot unică (peptona). Rezultatele s-au apreciat în raport cu martorul (mediul 
neînsămânțat) și cu intensitatea reacției din mediu, considerată a fi 
proporțională cu cantitatea de urează activă din celulele de drojdii. 

Tulpinile de drojdii izolate nu prezintă capacitatea de a hidroliza 
concentrații mari de uree în medii complexe ce conțin ca unică sursă de azot 
peptona deoarece nu produc urează. 

 
 
 

5. ACTIVIZAREA DROJDIILOR DE BERE UTILIZATE 
PENTRU OBŢINEREA DE BIOMASĂ PRIN OPTIMIZAREA 

COMPOZIŢIEI MEDIULUI DE CULTURĂ 
 

5.1. MATERIALE ŞI METODE 
 

5.1.1. Medii de cultură 
 

 Must de malţ (MM) care conţine extract de malţ 15 g/l, peptonă 1 
g/l, maltoză 12,5g/l, dextrină 2,5 g/l, fosfat dipotasic 1 g/l, clorură 
de amoniu 1 g/l, pH 4,8 (Scharlau Chemie S.A., Spania). 

 Mediul sintetic (MS) pH 3,8 compus din: 
- fosfat de potasiu (KH2PO4) 5 g/l 
- sulfat de amoniu (NH4)2SO4 2 g/l 
- sulfat de magneziu (MgSO4) x7H2O 0,4 g/l 
- extract de drojdie 1 g/l 
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- glucoză 50 g/l 
 

● Substanţe nutritive: zahăr, sulfatul de amoniu (NH4)2SO4, clorură de 
potasiu KCl, acid ortofosforic H3PO4, 
 
● Vitamine :biotină (B7), inozitol (B9), riboflavină (B2), tiamină (B1). 
 
Culturi de drojdii. S-au utilizat 6 tulpini de drojdii de bere izolate 

(Saccharomyces carlsbergensis), notate prin SCL1, SCL2, SCL3, SCL4, 
SCL5 şi SCL6 și două tulpini de panificaţie (Sacchaccharomyces 
cerevisiae) sunt notate prin SC9 şi SC12. 

 
 

5.1.2. Aparatura utilizată în determinări 
 

Bioreactor de laborator de 5 l (4 l volum util) de tipul Biostat A, B. 
Braun Biotech International, prevăzut cu un sistem computerizat de 
monitorizare, control şi înregistrare, dotat cu senzori de temperatură, oxigen 
dizolvat, oxigen degajat, dioxid de carbon, şi senzor optic de înregistrare a 
biomasei.  

Transformarea valorilor citite de senzorul optic de biomasă în 
unităţi de măsură masice (g/l) se realizează cu ajutorul curbei de etalonare 
specifice drojdiilor de bere si panificaţie. 

 
 

5.1.3. Metode de lucru 
 

 Mediile de cultură au fost îmbogăţite cu substanţele prezentate mai 
sus prin cântărirea acestora la balanţa tehnică cu trei zecimale sau cu 
micropipeta. 
 Mediile au fost autoclavate în bioreactor la temperatura de 1210C 
timp de 30 minute. Volumul luat în lucru a fost de 4 litri. 

După răcire s-a introdus drojdia în cantitate de 20 g, rezultatele 
raportându-se la această valoare. Controlul fermentaţiei a fost selectat din 
softul calculatorului, inclusiv toţi parametri . 

Rezultatele au fost selecţionate ulterior pentru fiecare fermentaţie 
în parte, valoarea citită de senzorul de biomasă fiind transformată cu 
ajutorul curbelor de etalonare în g/l. 
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5.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII  
 

Am studiat acumularea de biomasă acumulată în mediile de cultură 
must de malţ şi mediu sintetic în care s-au adăugat o serie de componente, 
fermentaţia realizându-se la două temperaturi şi anume: 120C şi 220C. 

Prelucrarea statistică a datelor/ experimentale s-a realizat cu 
ajutorul programului MINITAB versiunea 15.0. (ANOVA şi GLM).  

 
 

5.2.1. Interpretarea statistică a rezultatelor privind acumularea 
de biomasă sub influența temperaturii în cele două 
medii de cultură (must de malţ și mediu sintetic) 

 
 Conform figurii 5.1 valorile sunt simetric egale indiferent de 
mediul de cultură folosit. Influența datorată de tipul mediului folosit în acest 
caz în raport cu temperatura este minoră, mediul natural și cel sintetic având 
aceiași comportare. 
 Din modelul de varianță egală a biomasei se pot observa diferențe 
semnificative doar între valorile corespunzătoare celor două temperaturi, 
indiferent de tipul mediului de cultură sau a tipului de tulpină de drojdie 
folosită. 
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Fig. 5.1 Influența mediului de cultură asupra cantității de biomasă. 

Fig. 5.1 Influence of culture medium on the amount of biomass. 
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Fig. 5.2. Distribuția valorilor biomasei obținute (g/l). 

Fig. 5.2. The distribution of biomass values obtained (g/l). 
 

Din figura 5.2 se poate observa că experimentul este pe deplin 
explicat de cele două variabile: timp și temperatură. În continuare se va 
pune în evidență tipul de interacțiune între acești doi factori variabili și felul 
în care se manifestă acesta. 

Interacțiunea dintre temperatură și timp (figura 5.3.) arată că 
valorile maxime de biomasă se obțin după aproximativ 12 ore, după care 
scade, indiferent de temperatura la care se face experimentul. Totuși, viteza 
de scădere este mai mică în cazul în care experimentul se desfășoară la 12 
grade față de 22 de grade Celsius. 
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Fig. 5.3. Influența temperaturii și timpului asupra cantității de biomasă. 

Fig. 5.3. Temperature and time influence the quantity of biomass. 
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5.2.2. Acumularea de biomasă sub influenţa adaosului de 
 zahăr în mediu de cultură must de malţ și mediu sintetic 

 

100-10

99.9

99

90

50

10

1

0.1

Residual

P
er

ce
nt

N 320
AD 1.829
P-Value <0.005

40353025

10

0

-10

Fitted Value

R
es

id
ua

l

9.04.50.0-4.5-9.0-13.5

60

45

30

15

0

Residual

Fr
eq

ue
nc

y

32
0

30
0

28
0

26
0

24
0

22
0

20
0

18
0

16
0

14
0

12
0

10
0806040201

10

0

-10

Observation Order

R
es

id
ua

l

Normal Probability Plot Versus Fits

Histogram Versus Order

Residual Plots for Biomass mean (g/l)_S

241284

46

44

42

40

38

36

34

32

30

Time (ore)
M

ea
n

0
10
15
20

(mg/l)
Conc.
Zahar

Interaction Plot for Biomass mean (g/l)
Data Means

 
Fig. 5.4. Cantitatea de biomasă obținută în funcție de concentrația de 

zahăr și timp 
Fig. 5.4. The amount of biomass produced according to the sugar 

concentration and time. 
 

 Din figura 5.4 se observă că după 12 ore de fermentare cantitatea 
de biomasă începe să scadă ușor în cazul probei martor (fără adaos de 
zahăr) în timp ce în cazul adăugării de zahăr cantitatea de biomasă crește 
până la 24 de ore după care începe să scadă. 

Conţinutul de zahăr în procent de 10% constituie un adaos moderat 
care are drept rezultantă diferenţe de circa 20-30% între activitatea 
fermentativă a martorului şi cea a probei. O cantitate mai mare de zahăr 
(20%) inhibă uşor activitatea fermentativă datorită excesului de zahăr din 
mediu care nu poate fi asimilat total de drojdie. 

 
 

5.2.3. Acumularea de biomasă sub influența adaosului de biotină în 
mediu de cultură must de malț și mediu sintetic 

 
Utilizând metoda ANOVA am comparat diferitele variații ale 

cantității de biomasă obținută datorate de următorii factori: mediul de 
cultură și timp. Cantitatea de biomasă obținută pe mediul de cultură must de 
malţ sub influența adaosului de biotină are o variație semnificativă la un 
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timp redus de multiplicare față de cantitatea de biomasă obținută în aceleași 
condiții dar pe mediul de cultură sintetic. 
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Fig.5.5. Graficul de testare a egalității varianțelor cantității de biomasă pe 
cele două medii de cultură sub influența adaosului de biotină. 

Fig. 5.5. Testing graph equal amount of biomass variances for the two 
culture media under the influence of the addition of biotin. 
 

În figura 5.5. se observă în graficul pentru cantitatea de biomasă 
obținută pe mediul de cultură sintetic că setul de date nu este normal 
distribuit. Prin urmare, putem spune că nu este o diferență semnificativă față 
de deviația standard (StDevs.) între tulpinile de drojdie și timp. Valoarea P 
este mai mare față de 0,05 în cazul testului Levene. 
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tuplina de drojdie și temperatură. 
Fig. 5.6. Evolution of biomass depending on the concentration, temperature 

and yeast. 
 

În figura 5.6. putem observa și influența temperaturii în sensul că 
cea mai mare cantitate de biomasă se obține la 22oC comparativ cu 
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cantitatea de biomasă obținută la 12oC, indiferent de tulpina de drojdie 
folosită. 
 
 

5.2.4. Acumularea de biomasă sub influența adaosului de inozitol în 
mediu de cultură must de malț și mediu de cultură sintetic 
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Fig. 5.7. Evoluţia cantităţii de biomasă sub influenţa adaosului de inozitol. 

Fig. 5.7. Evolution of the quantity of biomass under the influence of 
the addition of inositol 

 
 Se poate observa că valorile maxime ale biomasei se obțin la 4 ore 
de la pornirea experimentului, pentru o concentrație de 0,5 mg/l de inozitol, 
indiferent de tipul de drojdie folosită. După acest timp, cantitatea de 
biomasă scade progresiv, iar la 24 de ore se obțin cele mai mici valori ale 
biomasei, indiferent de concentrația de inozitol folosită. 
 
 
5.2.5. Acumularea de biomasă sub influența adaosului de riboflavină în 

mediu de cultură must de malț și mediu de cultură sintetic 
 

Se constată astfel că în urma unui adaos de riboflavină în 
cantităţi stimulative, 0,05 mg la litru cantitatea de biomasă a crescut, 
iar temperatura optimă apare din nou cea de 22°C. Cele mai bune 
rezultate s-au înregistrat în cazul tulpinilor SCL3, SCL4, SCL5,  
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Fig. 5.8. Evoluţia cantităţii de biomasă sub influenţa adaosului de 

riboflavină. 
Fig. 5.8. Evolution of the quantity of biomass under the influence of 

the addition of riboflavin 
 
 

5.2.6. Acumularea de biomasă sub influența adaosului de tiamină în 
mediu de cultură must de malț și mediu sintetic 

 
Interpretând statistic rezultatele obţinute am constatat că adiţia de 

tiamină cu valori cuprinse între 0,1-1,0 mg la litru poate oferi beneficii 
considerabile în ceea ce priveşte procesul de fermentaţie. Se poate observa 
că valorile maxime ale biomasei se obțin la 4 ore de la pornirea 
experimentului, pentru o concentrație de 0,5 mg/l de tiamină, indiferent de 
tipul de drojdie folosită. După acest timp, cantitatea de biomasă scade 
progresiv, iar la 24 de ore se obțin cele mai mici valori ale biomasei, 
indiferent de concentrația de tiamină folosită.  
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Fig.5.9. Evoluţia cantităţii de biomasă sub influenţa adaosului de tiamină. 

Fig. 5.9. Evolution of the quantity of biomass under the influence of 
the addition of thiamine. 
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 Cele mai bune randamente s-au observat la tulpinile SC9 ,SCL6, 
SCL W 34, SCL4. 
 
 

5.2.7. Acumularea de biomasă sub influența adaosului de (NH4)2SO4, 
KCl, H3PO4 în mediu de cultură must de malț și mediu sintetic 
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Fig. 5.10. Cantitatea de biomasă obţinută în urma adaosului de substanţe 

nutritive: (NH4)2SO4, KCl, H3PO4 
Fig. 5.10. The amount of biomass produced in the addition of nutrients: 

(NH4)2SO4, KCl, H3PO4 
 

 Se poate observa că valorile maxime ale biomasei se obțin la 12 
ore de la pornirea experimentului, pentru o concentrație de 0,5 mg/l 
respectiv 1,0 mg/l indiferent de tipul de drojdie folosită. După acest timp, 
cantitatea de biomasă rămâne aceeași sau are o ușoară scădere pentru unele 
tipuri de drojdie (la 24 ore). 
 
 

6. CONTRIBUŢII LA STUDIUL CHIMIC AL TULPINILOR DE 
DROJDII SELECŢIONATE 

 
6.1. MATERIALE ŞI METODE 

 
 Pentru determinarea compoziţiei chimice a tulpinilor de drojdii 
selecţionate am avut în vedere următoarele: 
- principiul metodei la determinarea umidităţii şi a substanţei uscate constă 
în păstrarea la temperatură constantă a biomasei de analizat până când se 
evaporă toată masa de apă liberă, astfel încât să nu aibă loc reacţii secundare 
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care să modifice compoziţia chimică a biomasei. Diferenţa dintre masa 
iniţială şi cea finală exprimată în procente reprezintă umiditatea biomasei 
analizate; 
- Cenuşa se determină din drojdia uscată până la greutate constantă, prin 
calcinare la temperatura de 800°C. Calculul se face pe baza diferenţei dintre 
greutatea capsulei înainte şi după de calcinare, raportarea efectuându-se la 
100 g drojdie; 
- Lipidele din diferite produse alimentare se solubilizează și se extrag cu 
ajutorul unor solvenți organici (eter etilic, eter de petrol etc.); după 
îndepărtarea solventului, reziduul obținut se cântărește. Solubilizarea și 
extracția lipidelor se realizează cu ajutorul aparatului Soxhlet; 
- Pentru determinarea cantitativă a tiaminei se compară fluorescenţa 
soluţiilor standard de tiamină pură oxidată şi a soluţiilor analizate la 
fluorometru; 

- Determinarea vitaminei B2 se bazează pe măsurarea fluorescenţei soluţiilor 
sale în alcool butilic. 
 
 

6.2. REZULTATE ŞI DISCUȚII 
 

6.2.1. Determinarea umidității şi a substanţei uscate a tulpinilor de 
drojdii izolate 

 
Conținutul în apă al drojdiilor oferă informații cu privire la 

randamentul tehnologic al drojdiilor studiate, valoarea nutritivă, 
perisabilitatea etc. Analizând datele din figura 6.1. se constată că valoarea 
medie a umidității oscilează între 63,64% și 69,86%. 
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Fig. 6.1. Conţinutul în apă şi substanţă uscată al drojdiilor selecţionate. 
Fig.6.1. Water and dry matter content of selected yeasts. 



 31 

6.2.2. Determinarea cenușii tulpinilor de drojdii izolate 
 

Determinarea cenuşii tulpinilor de drojdii studiate
Determination of ash studied yeast strains
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Fig. 6.2. Conţinutul în cenuşă al drojdiilor selecţionate. 

Fig.6.2. Ash content of selected yeasts 
 

 Analizând figura 6.2, se constată că media procentului de cenușă 
pentru probele de drojdii luate în lucru se situează între 4,24% și 5,86 %. 
 
 

6.2.3. Determinarea lipidelor din tulpinile de drojdii izolate 
 
 Majoritatea metodelor de determinare a grăsimilor din produsele 
alimentare se bazează pe extracția acestora cu diferiți solvenți. Folosind 
metoda de extracție cu etanol/cloroform, am constatat o cantitate mai mare 
de lipide în cazul drojdiilor de bere (SCL6 înregistrând valoarea cea mai 
mare), comparativ cu drojdia de panificație. 
 
 

6.2.4. Determinarea azotului și a proteinei brute din tulpinile de 
drojdii de bere şi panificaţie izolate 

 
 Proteinele se degradează până la amoniac, dioxid de carbon şi apă 
cu acid sulfuric concentrat, în prezenţa oxidului cromic drept catalizator. 
Oxidarea se finalizează prin fierbere cu persulfat de sodiu sau de potasiu. 
Amoniacul rezultat reacţionează cu excesul de acid sulfuric, apoi se distilă 
în mediu alcalin. Distilatul se prinde într-o soluţie de acid sulfuric 0,1 
normal. Se calculează cantitatea de azot total şi prin înmulţire cu 6,25 se 
obţine cantitatea de proteină brută. 
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Tabelul 6.1 
Conţinutul în azot total şi proteină brută. 
Total nitrogen content and crude protein. 

Nr. crt. 
 

No. 

Tulpina studiată 
 

Yeast strain studied 

Azot, g/100g s.u., media 
Nitrogen g/100g d.s., mean 

Proteina brută, g/100g s.u., media 
Crude protein, g/100g d.s., mean 

1 2 3 4 
1 SCL W 34 6,44 40,25 
2 SCL1 6,02 37,62 
3 SCL2 6,38 39,87 
4 SCL3 6,52 40,75 
5 SCL4 5,9 36,87 
6 SCL5 6,14 38,37 
7 SCL6 6,9 43,12 
8 SC BF 23 6,14 38,37 
9 SC9 6,6 41,25 
10 SC12 5,76 36 

 
Se remarcă cele trei tulpini de drojdii selecționate: SCL3, SCL4 şi 

SCL5 cu valori ridicate privind compoziţia chimică. 
 Rezultatele obținute în urma determinărilor proteinei brute și a 
vitaminelor din cele trei probe de drojdie selecționate SCL3, SCL4 şi SCL5 
şi din drojdia reziduală din care provin (RSCL3, RSCL4, RSCL5) sunt 
redate în figura 6.3. 
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Fig.6.3. Variaţia proteinei brute şi a vitaminelor din drojdiile selecţionate. 

Fig 6.3. Variation in crude protein and vitamins of yeasts selected. 
 

În urma experimentelor efectuate, studiind și analizând compoziția 
chimică a tulpinilor de drojdii izolate se observă că drojdiile conţin în medie 
70% apă şi 30% substanţă uscată, cenușa între 4-6%. Proteina brută din 
substanţa uscată variază între 36-43%, iar lipidele între 6-9%. 
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7. VALORIFICAREA DROJDIILOR REZIDUALE DE BERE 
 

7.1. MATERIALE ŞI METODE 
 

În studiu s-au utilizat: 3 tulpini de drojdii de bere reziduală (notate 
cu RSCL3, RSCL4, RSCL5) autolizate astfel încât din punct de vedere 
fermentativ să fie inactive. Autolizatul s-a obținut prin uscare în etuvă, la 
temperatura de 50°C, timp de 24 de ore (Oprean, 2002).  

Rația furajeră a prepelițelor a fost formată din: porumb 20%, orz 
11%, grâu 20%, floarea soarelui 12%, soia, calciu, 25% (2% calciu și 23% 
soia), lucernă, trifoi 12%.  

Fiecare tulpină de drojdie de bere a fost adăugată la acestă rație 
furajeră în proporții de 1%, 3% și 5%.  S-a monitorizat producția de ouă, pe 
câte un lot de 50 de prepelițe.  

Prepelițele sunt crescute în baterii de creștere și toate aveau aceeași 
vârstă la începerea experimentului, respectiv 6 săptămâni. 

Adăpostul pentru prepelițe a asigurat condiții constante de mediu 
astfel: 
     - temperatura medie de 23,5oC,  
     - umiditatea relativă a aerului din adăpost a fost de 75-80%,  
     - ventilația a fost asigurată atât natural cât și artificial, 
     - lumina a fost asigurată în medie 18 ore /zi atât pentru lotul martor cât și 
pentru loturile studiate, 
         - intensitatea luminii artificiale a fost de 6 W/m2 

Monitorizarea bateriilor s-a efectuat zilnic, pe toate loturile luate în 
studiu, pe o perioadă de 92 de zile, în primele 8 zile studiindu-se adaptarea 
prepelițelor la hrană cu adaos de drojdie de bere reziduală. 
 
 

7.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Autolizatele de drojdie se caracterizează printr-o compoziție 
chimică asemănătoare cu drojdia din care provin, ceea ce justifică utilizarea 
în furajarea animalelor, mai ales ca sursă complementară de substanțe cu 
azot. Drojdia de bere este un adevărat concentrat de vitamine din complexul 
B (B1 și B2) net superioare altor surse vegetale și animale (OPREAN, 2003). 

Rezultatele obţinute cu privire la producţia de ouă de prepeliţă cu 
ajutorul drojdiei de bere reziduale cu adaos în procente diferite sunt 
evidenţiate în tabelul 7.1. 
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                 Tabelul 7.1 
Producția de ouă de prepeliță cu adaosuri de drojdie de bere reziduală 

autolizată, în procente diferite 
Eggs production of quails fed with yeast in different percentages 

Nr.ouă/zi 
Media/50 prepelițe 

Adaos drojdie autolizată 
RSCL3 

Adaos drojdie autolizată 
RSCL4 

Adaos drojdie autolizată 
RSCL5 

1% 3% 5% 1% 3% 5% 1% 3% 5% 

 
 

Nr.crt. 

 
Nr.ouă/zi 
Media/50 
prepelițe 
Rație 
standard Average no. of eggs /day/50 quails 

Addition of autolysed 
yeast 

RSCL3 

Addition of autolysed 
yeast 

RSCL3 

Addition of autolysed 
yeast 

RSCL3 

Counting 
time 

(on every 2 
weeks) 

Average 
number of 

eggs 
/day/50 
quails 

(Standard 
ration) 

1% 3% 5% 1% 3% 5% 1% 3% 5% 

1 68 70 74 87 69 80 92 69 84 94 
2 70 74 78 92 72 81 93 71 82 96 
3 72 75 77 88 73 79 95 75 81 95 
4 69 76 79 91 71 81 97 73 87 93 
5 75 79 84 93 78 82 94 78 80 90 
6 74 76 88 94 77 79 91 77 88 92 

Total 428 450 480 545 440 482 562 443 502 560 
Media /zi 
/prepeliță 
Average / 
day / quail 

 
1,42 

 
1,5 

 
1,6 

 
1,81 

 
1,46 

 
1,6 

 
1,87 

 
1,47 

 
1,67 

 
1,86 

 
Prelucrarea statistică a rezultatelor privind producţia de ouă de 

prepeliţă cu adaosuri de drojdie de bere reziduală autolizată în procente 
diferite s-a realizat cu ajutorul programului MINITAB, astfel: 

 
One-way ANOVA: Counts versus variables: 
 
Source     DF         SS      MS      F      P 
variables   9    3927,27  436,36  45,30  0,000 
Error      50     481,67    9,63 
Total      59    4408,93 
S = 3,104   R-Sq = 89,08%   R-Sq(adj) = 87,11% 
 
           Individual 95% CIs For Mean Based on 

Pooled StDev 
Level     N   Mean      StDev--+---------+---------+---------+------- 
RSCL3_1%  6   75,000   2,966       (--*---) 
RSCL3_3%  6   80,000   5,099              (--*---) 
RSCL3_5%  6   90,833   2,787                             (---*--) 
RSCL4_1%  6   73,333   3,502    (---*--) 
RSCL4_3%  6   80,333   1,211              (---*--) 
RSCL4_5%  6   93,667   2,160                                 (---*--) 
RSCL5_1%  6   73,833   3,488     (--*---) 
RSCL5_3%  6   83,667   3,266                   (---*--) 
RSCL5_5%  6   93,333   2,160                                 (--*---) 
Standard 
Ration    6   71,333   2,805 (---*---) 
                              --+---------+---------+---------+------- 
                             70,0      77,0      84,0      91,0 
Pooled StDev = 3,104 
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 Se poate observa că pentru toate săptămânile care au definit 
experimentul la fiecare combinație de concetrație de drojdie reziduală, cu 
cât concentrația a fost mai mare cu atât şi valorile de ieșire (numărul de ouă) 
au fost mai mari. Modelul se poate explica foarte bine deoarece se 
evidențiază, în figura 7.3., o variație de 87% care poate fi explicată prin 
combinații diferite. 
 
General Linear Model: Counts- versus RSCL; Concentration 
 
Factor         Type     Levels    Values 

RSCL           fixed       3      RSCL3; RSCL4; RSCL5 

Concentration  fixed       3      1; 3; 5 

 

Analysis of Variance for Counts-, using Adjusted SS for Tests 

 

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F       P 

RSCL            2    26,33    26,33    13,17     1,28   0,286 

Concentration   2  3146,78  3146,78  1573,39   153,31   0,000 

Error          49   502,89   502,89    10,26 

Total          53  3676,00 

 

S = 3,20360   R-Sq = 86,32%   R-Sq(adj) = 85,20% 

 

Singurul efect semnificativ este cantitatea de drojdie adaugată 
premixului. Modelul este bine explicat (85%), după cum se vede în figura 
următoare: 

 

840-4-8

99

90

50

10

1

Residual

P
e

rc
en

t

N 54
AD 0,085
P-Value 0,998

9590858075

8

4

0

-4

-8

Fitted Value

R
es

id
ua

l

630-3-6

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Residual

Fr
e

qu
en

cy

50454035302520151051

8

4

0

-4

-8

Observation Order

R
es

id
ua

l

Normal Probability Plot Versus Fits

Histogram Versus Order

Residual Plots for Counts-

 
Fig. 7.1. Evoluția producției de ouă în funcție de concentrația de drojdie 

adaugată 
Fig. 7. 1. Evolution of egg production depending on the concentration 

of yeast added 
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General Linear Model: Counts- versus RSCL; Concentration  
Factor         Type     Levels     Values 

RSCL           fixed       3       RSCL3; RSCL4; RSCL5 

Concentration  fixed       3       1; 3; 5 

  

Analysis of Variance for Counts-, using Adjusted SS for Tests 

 

Source         DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS        F       P 

Weeks           1    126,23    126,23    126,23    16,09   0,000 

RSCL            2     26,33     26,33     13,17     1,68   0,198 

Concentration   2   3146,78   3146,78   1573,39   200,51   0,000 

Error          48    376,66    376,66      7,85 

Total          53   3676,00 

 

S = 2,80127   R-Sq = 89,75%   R-Sq(adj) = 88,69% 

 

Term          Coef    SE Coef       T         P 

Constant   79,5333    0,8693    91,49     0,000 

Weeks       0,4476    0,1116     4,01     0,000 

 
 Cu variabila timp, modelul este un pic mai bine explicat, în 
proporție de 89%. Aceasta înseamnă că variabila timp are un efect 
semnificativ, dar mic comparabil cu concentrația de drojdie. Trebuie să 
comparăm valorile adj. SS (3146-126). Am tratat timpul ca și covariație, 
pentru aceleași categorii de factori și am obținut rezultatul de mai jos 
(Concentration, weeks). O diagramă similară este și cea de tip I-MR (fig. 
7.2), care evidențiază același efect al timpului asupra experimentului. 
 
General Linear Model: Counts- versus RSCL; Concentration; Weeks  
Factor         Type     Levels    Values 

RSCL           fixed       3      RSCL3; RSCL4; RSCL5 

Concentration  fixed       3      1; 3; 5 

Weeks          fixed       6      2; 4; 6; 8; 10; 12 

 

Analysis of Variance for Counts-, using Adjusted SS for Tests 

 

Source         DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F       P 

RSCL            2    26,33    26,33    13,17     1,58   0,218 

Concentration   2  3146,78  3146,78  1573,39   188,58   0,000 

Weeks           5   135,78   135,78    27,16     3,25   0,014 

Error          44   367,11   367,11     8,34 

Total          53  3676,00 
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S = 2,88850   R-Sq = 90,01%   R-Sq(adj) = 87,97% 

 

Unusual Observations for Counts- 

 

Obs   Counts-       Fit   SE Fit    Residual     St Resid 

 12   88,0000   82,6111   1,2430    5,3889       2,07 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 
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Fig. 7.2. Evoluţia producţiei de oua în funcţie de concentraţia de drojdie autolizată 

adaugată şi timpul alocat experimentului 
Fig. 7.2. Evolution of egg production depending on the concentration of yeast added 

autolysed and the time experiment 
 
 În urma studiului efectuat se constată că drojdiile autolizate 
RSCL4 adăugate în masa furajeră a prepelițelor au condus la creșterea 
numărului de ouă, astfel încât media pe zi se apropie de 2, acest lucru 
exprimându-se procentual printr-o creștere de aproximativ 30%. 
 
 

8. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 

8.1. Concluzii privind determinarea condiţiilor optime de  
cultivare a drojdiilor în bioreactoare aerobe cu agitaţie mecanică 

 
 Studiile experimentale privind viteza transferului de masa al 
oxigenului în lichide de fermentaţie reale, constituite din culturi drojdii 
(Saccharomyces cerevisiae) au permis conturarea următoarelor concluzii: 
 8.1.1. Analiza efectului amestecării mecanice în procesele de 
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biosinteză are la bază cunoaşterea vâscozităţii şi a comportării reologice a 
mediului, hidrodinamica mediului supus agitării, precum şi sensibilitatea 
microorganismelor cultivate sau a biocatalizatorilor la forţele de forfecare 
induse în sistem. 
 8.1.2. Volumul de aer barbotat în fermentator are un rol hotărâtor 
în fermentaţia aerobă, astfel încât vâscozitatea  mediului să nu depăşească 
punctul critic. 
 8.13. Comparativ cu mediile simulate care nu conţineau biomasă, 
experimentele realizate în condiţii identice de operare a bioreactorului 
pentru culturi de microorganisme având aceeaşi vâscozitate aparentă au 
indicat faptul că, în prezenţa masei celulare, viteza de transfer de masă a 
oxigenului devine inferioară celei atinse în lichidele de fermentaţie simulate 
fără biomasă. Această variaţie a kla este rezultatul blocării suprafeţei 
disponibile a bulelor pentru transferul de masă al oxigenului, datorită 
adsorbţiei biomasei, fenomen care poate fi redat cu ajutorul raportului dintre 
coeficientul de transfer de masă corespunzător sistemelor care conţin 
biomasă (kla)c, şi cel obţinut în condiţii similare pentru sistemele fără 
biomasă (kla)0. 
 8.1.4. Efectul cantităţii de energie disipată prin amestecare 
mecanică asupra vitezei transferului de masă al oxigenului în lichidele de 
fermentaţie cu biomasă este total diferită de cea observată pentru lichidele 
de fermentaţie simulate fără faza solidă, intensificarea amestecării 
conducând la reducerea vitezei transferului de masă al oxigenului. Acest 
efect este mai pronunţat la viteze de aeraţie şi concentraţii mai mici ale 
biomasei, fiind rezultatul dispersării aerului barbotat sub forma de bule de 
dimensiuni reduse, a căror suprafaţă interfacială va fi mai uşor blocată prin 
adsorbţia celulelor microbiene. 
 8.1.5. Pentru suspensiile de biomasă, spre deosebire de lichidele de 
fermentaţie simulate fără faza solidă, atingerea valorii maxime a eficienţei 
transferului de masă al oxigenului se poate realiza cu consumuri reduse de 
energie necesară amestecării mecanice. 
 8.1.6. Influenţa favorabilă a intensificării amestecării compensează 
blocarea suprafeţei bulelor de aer, de către celulele adsorbite, sau 
coalescenţa bulelor în lichide cu vâscozitate ridicată şi comportare reologică 
nenewtoniană, amplitudinea acestui efect fiind mai importantă pentru 
lichidele cu o vâscozitate mai ridicată. 
 8.1.7. Comparativ cu lichidele de fermentaţie simulate care nu 
conţin faza solidă, dar au vâscozităţi aparente similare, biomasa exercită un 
efect determinant asupra aerării la suprafaţă, atât prin reducerea solubilităţii 
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oxigenului, cât si datorită blocării suprafeţei libere a lichidului. 
 
 

8.2. Concluzii privind caracterizarea morfologică și fiziologică 
a tulpinilor de drojdii de bere selecționate pentru obținerea de 

biomasă 
 

 În perioada 2008-2010 am întreprins un studiu asupra 
caracteristicilor morfologice și fiziologice a 10 tulpini de drojdii, dintre 
care: 6 tulpini de drojdii de bere (notate SCL1, SCL2, SCL3, SCL4, SCL5, 
SCL6) și 2 tulpini de drojdii de panificație (notate SC9 și SC12), cercetările 
raportându-se la tulpina SCL W 34 care constituie etalonul pentru 
proprietățile drojdiilor de bere și SC BF 23 – etalonul pentru drojdiile de 
panificație. 
 În urma cercetărilor efectuate privind caracterizarea morfologică și 
fiziologică a tulpinilor de drojdii de bere selecționate pentru obținerea de 
biomasă, rezultă următoarele concluzii generale: 
 8.2.1. Coloniile de drojdii de bere au prezentat diametre cuprinse 2 
și 5 mm pe must de malţ agarizat, cu profil lenticular sau bombat, având un 
perimetru circular cu aspect cremos, neted și mat. Coloniile de drojdii de 
panificație au avut suprafața lucioasă, de culoare alb-crem, cu diametru de 
1-2 mm; 

 8.2.2. Urmărind evoluția dimensiunilor celulelor de drojdie 
dezvoltate pe mediile de cultură conținând must de malț agarizat și mediu 
sintetic agarizat se constată că celulele de drojdie de bere dezvoltate pe 
mustul de malţ agarizat prezintă dimensiuni mai mari decât cele dezvoltate 
pe mediul de cultură sintetic, același lucru observându-se și în cazul drojdiei 
de panificație martor SC BF 23. Celelalte două tulpini de drojdii de 
panificație au dimensiuni ușor mai mari pe mediul de cultură sintetic 
comparativ cu dimensiunile celulelor pe mediul de cultură format din must 
de malţ agarizat; 

 8.2.3. Capacitatea de fermentare a principalelor zaharuri de către 
tulpinile de drojdii luate în lucru reprezintă un caracter stabil al drojdiilor 
alcooligene. În urma cercetărilor efectuate am constatat că există diferențe 
între tulpinile de drojdii izolate pivind natura zaharurilor fermentescibile și 
capacității drojdiilor de a fermenta unele monozaharide, dizaharide și 
trizaharide. După capacitatea de fermentare a melibiozei drojdiile au fost 
diferențiate în drojdii de fermentație inferioară (Saccharomyces 
carlsbergensis care fermentează slab melibioza) și drojdii de fermentație 
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superioară (Saccharomyces cerevisiae care nu fermentează melibioza 
deoarece nu are enzima specifică); 

 8.2.4. Testarea capacității de asimilare a zaharurilor prin metoda 
auxonografică Beijerinck confirmă datele conform cărora drojdiile de bere 
pot asimila: D-glucoza, fructoza, zaharoza, maltoza, rafinoza și slab 
melibioza. Drojdiile de panificație asimilează: D-glucoza, fructoza, 
zaharoza și mai slab D-galactoza, maltoza și rafinoza. Toate tulpinile de 
drojdii studiate nu asimilează L-arabinoza, iar drojdiile de panificație nu 
asimilează nici melibioza; 

 8.2.5. Urmărind viabilitatea celulelor de drojdie dezvoltate pe 
mediile de cultură conținând must de malț și mediu sintetic agarizat am 
constatat un raport procentual între celulele vii și celulele moarte mai mare 
la drojdia de bere martor SC L W 34 și la tulpinile de drojdii de bere SCL1, 
SCL4 dezvoltate pe mediul de cultură sintetic față de mediul de cultură cu 
must de malț; 

 8.2.6. Studiind capacitatea de utilizare a alcoolului ca unică sursă 
de carbon am constatat că tulpinile de drojdii de bere nu asimilează 
alcoolul, iar cele de panificație utilizează uneori slab alcoolul ca unică sursă 
de carbon; 

 8.2.7. Capacitatea de a utiliza azotul din diferiți compuși ca unică 
sursă de azot a relevat faptul că nicio tulpină n-a asimilat azotul din azotatul 
de potasiu (prezența nitriților în mediu împiedicând înmulțirea drojdiilor), 
iar sărurile de amoniu cel mai bine asimilate sunt: carbonatul de amoniu, 
fosfatul de amoniu și sulfatul de amoniu; 

8.2.8. Proprietatea de osmosensibilitate la tulpinile de drojdii izolate a 
fost evidențiată prin fermentarea, de către aceste drojdii, a unui mediu de 
cultură conținând 5% și, respectiv 40% zaharoză iar rezultatele obținute 
confirmă cercetările recente conform cărora drojdiile aparținătoare genului 
Saccharomyces pot tolera și presiuni osmotice mai ridicate. 
 
 

8.3. Concluzii privind activizarea drojdiilor de bere utilizate pentru 
obținerea de biomasă prin optimizarea compoziției mediului de cultură 

 
 În urma cercetărilor efectuate privind activizarea drojdiilor de bere 

utilizate pentru obținerea de biomasă prin optimizarea compoziției mediului 
de cultură, rezultă următoarele concluzii generale: 

 8.3.1. Pe baza rezultatelor proprii am constatat că acumularea de 
biomasă în condiţii de temperatură mai ridicată este mai rapidă, cele mai 
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relevante valori fiind obţinute la tulpinile SCL W 34, SC BF 23, SCL3 şi 
SCL5. Deplasarea cu câteva grade în jurul temperaturii optime de creştere 
influenţează nu numai randamentul în biomasa obţinută şi viteza de 
creştere, dar şi compoziţia biochimică a celulei de drojdie. 

 8.3.2. Vitaminele, mai ales cele din complexul B au rol de 
stimulare şi dezvoltare a drojdiilor observându-se o creştere puternică de 
biomasă în special în primele 4 ore de fermentaţie aerobă, creştere bruscă. 
Ulterior biomasa revine uşor, la valori mai scăzute, ceea ce conduce la 
concluzia că deja după 8 -12 ore intervine liza drojdiilor supuse 
fermentaţiei. Temperatura optimă este cea de 22°C. 

 8.3.3 Se constată astfel că în urma unui adaos de biotină de 0,5 
mg/l la 220C s-au obţinut rezultate bune pentru tulpinile de drojdii notate: 
SCL W 34, SC BF 23, SCL3, SCL5, SC9, SC12. 

 8.3.4. Inozitolul adăugat în mediul de cultură stimulează creştera 
drojdiilor, rezultate remarcabile obţinându-se în cazul tulpinilor SCL5, 
SCL3, SCL W 34. 

 8.3.5. În urma unui adaos de riboflavină în cantităţi stimulative, de 
0,05 mg/l, cantitatea de biomasă a crescut în cazul tulpinilor SC12, SCL5, 
SCL4 şi SCL3.  

 8.3.6. Tiamina adăugată mediului de cultură în cantitate controlată 
constituie un factor stimulator pentru procesul de fermentaţie, având o 
influenţă pozitivă asupra acumulării de biomasă. Cele mai bune randamente 
s-au observat la tulpinile SC9, SCL6, SCL W 34, SCL4. 

 8.3.7. Sulfatul de amoniu, (NH4)2SO4, KCl, acidul ortofosforic 
(H3PO4), contribuie ca şi substanţe nutritive la îmbogăţirea mediilor de 
cultură folosite – must de malţ şi mediu sintetic. Acumularea de biomasă 
are o creştere exponenţială în primele 12 ore, este mai lentă decât în cazurile 
de adaos de vitamine, apoi valorile încep să scadă constant, datorită lizei 
drojdiilor. 
  

 
8.4. Concluzii privind studiul compoziției chimice al tulpinilor 

de drojdii studiate 
 

 Realizarea studiului asupra compoziţiei chimice globale a 
drojdiilor de bere şi de panificaţie a permis aducerea unor contribuţii 
personale privind evidenţierea faptului că, deşi există diferenţe în ceea ce 
priveşte caracteristicile mediului de cultură şi condiţiile de fermentare, 
tulpinile de drojdii studiate, aparţinătoare genului Saccharomyces au 
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însuşiri fiziologice asemănătoare.  
 8.4.1. Studiind și analizând compoziția chimică a tulpinilor de 

drojdii izolate am constatat că drojdiile conţin în medie 70% apă şi 30% 
substanţă uscată, cenuşa între 4-6%. Proteina brută din substanţa uscată a 
drojdiei variază între 36-43%, iar lipidele între 6-9%. 

 8.4.2. Analizând rezultatele obţinute privind acumularea de 
biomasă prin optimizarea compoziţiei mediului de cultură am constatat că 
cele mai bune randamente s-au înregistrat în cazul tulpinilor SCL3, SCL4 ŞI 
SCL5 motiv pentru care am analizat biomasa corespunzătoare acestora 
(notată cu RSCL3, RSCL4, RSCL5) din punct de vedere al conţinutului în 
proteine şi vitamine (B1 şi B2).  

 8.4.3. Valorile obţinute pentru proteina brută în cazul drojdiilor 
reziduale sunt mai mari decât în cazul drojdiilor iniţiale în timp ce valorile 
pentru vitamine înregistrează o uşoară scădere.  
 
 
 8.5. Concluzii privind valorificarea drojdiei de bere reziduale 
 

În urma studiului efectuat se constată că adaosul de drojdie de bere 
reziduală autolizată în premixul utilizat la hrănirea prepelițelor ouătoare are 
o influență vaforabilă în ceea ce privește numărul de ouă pe zi și prepeliță.  

Produsul rezultat din 20% porumb, 11% orz, 20% grâu, 12% 
floarea soarelui, 2% calciu, 23% soia şi 12% lucernă şi trifoi căruia i s-a 
adăugat maxim 5% drojdie de bere autolizată asigură o furajare optimă şi 
echilibrată în principii nutritive prepeliţelor ouătoare. 

Calitatea furajului utilizat la hrănire este esențială, de compoziția 
lui depinzând asigurarea sănătății păsării și, implicit numărul de ouă și 
calitatea acestora. 
 
 
 8.6. Recomandări 
 
 Studiul în ceea ce privește efectul adăugării de drojdie reziduală în 
hrana prepelițelor ouătoare poate fi continuat prin compararea compoziției 
chimice a ouălor obținute cu compoziția chimică a ouălor rezultate în urma 
hrănirii prepelițelor cu hrana standard, precum și efectul asupra calităților 
terapeutice ale acestor ouă.  
 De asemenea se poate realiza un studiu comparativ în ceea ce 
privește calitatea cărnii provenită de la prepeliţe furajate cu hrană standard 
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şi a celor furajate cu hrană care are în compoziţia ei autolizat de drojdie de 
bere. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
 

1. ANGHEL, I., 1984, Drojdiile, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti. 
2. ANGHEL, I. et. al. 1993, Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol. III, 

Editura Tehnică, Bucureşti. 
3. APOSTU, S., 2009, Microbiologia produselor alimentare. Lucrări 

practice, vol. III, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca. 
4. ARDELEAN, M., 2005, Principii ale metodologiei cercetării 

agronomice şi medical veterinare, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
5. BANU, C. et. al., 2009, Manualul inginerului de industrie alimentarã, 

vol.II, Editura Tehnică, Bucureşti. 
6. BĂLĂȘESCU, M., 2003, Creșterea prepelițelor IV,  

http://www.fermierul.ro/. 
7. CEAPOIU, N., 1968, Metode statistice aplicate în experiențele agricole 

și biologice, Editura Agro-Silvică, București. 
8. DIMITRIU, M., R.TAMAŞ, 1978, Tehnica analizelor de laborator în 

industria alimentară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
9. DUMITRESCU, H., C.MILU, C.R.DUMITRESCU, ARIADNA 

CIUBOTARU-BORDEIANU, VALENTINA LUMINIȚA 
ALBULESCU, 1997, Controlul fizico-chimic al alimentelor, Editura 
Medicală, București. 

10. DUMITRU, I. A.VAMANU, O.POPA, 2002, Drojdiile. Biotehnologii 
clasice și moderne, Editura Ars Docendi, București. 

11. KISS, Ş., 1975, Microbiologie generală, vol. II, Univ. Babeş-Bolyai, 
Facultatea de Bioogiel, Geografie şi Geologie, Cluj. 

12. LENGYEL ECATERINA, LAVINIA BOLBOREA, CLAUDIA 
BASARABA, PAULA CRETU, MONICA OGREAN, ANDRA 
MARIA STELEA, EVELINE LENGYEL, CORNELIA NICOARA, 
CRISTINA TITA, 2010, Fundamental theories and global models 
regarding the behavior of the consumer, In: Jubilee International 
Conference "Agricultural and food science processes and 
technologies": Sibiu, 9-12 decembrie 2010, Editura Universităţii 
“Lucian Blaga ” din Sibiu, ISBN 978 – 606 – 12 – 0068 – 9. 



 44 

13. MEYER, A., J.DEIANA, A.BERNARD, 2004, Cours de microbiologie 
générale: avec problèmes et exercices corigés, Doin Editeurs. 

14. NICOARĂ CORNELIA, 2010, Drojdiile – o sursă valoroasă de 
proteine și vitamine, Editura Astra Blăjeană, anul XIV, 1 (54), Blaj. 

15. NICOARA CORNELIA, 2010, Influence of the Addition of 
riboflavin in Culture Medium on Delivering Biomass Using Yeast 
Strains of Saccharomyces carlsbergensis, Scientific Papers Animal 
Science and Biotechnologies (Lucrări Științifice-Zootehnie și 
Biotehnologii), vol. 43 (1), Editura AGROPRINT, Timișoara, ISSN 
1221-5287, E-ISSN 1841-9364. 

16. OPREAN LETIȚIA, 1996, Capacități alcooligene și de multiplicare ale 
unor tulpini de drojdii industriale, Stud. Univ. Babeş-Bolyai, XLI, 1-2. 

17. OPREAN LETIȚIA, C.Cheran, 1999, Des recherches sur l’obtention et 
l’utilisation des autolyses de levure residuelle de vin, Acta Univ. Cibin., 
Bul. Ştiinţific al Univ. “Lucian Blaga”, Seria E, Tehn. în ind. alim., 
Sibiu, III, 1-2, 27-33. 

18. OPREAN LETIȚIA, 2000, Microbiologie generală, Editura Univ. 
Lucian Blaga, Sibiu. 

19. OPREAN LETIȚIA, 2000, Microbiologia produselor alimentare, 
Editura Univ. Lucian Blaga, Sibiu. 

20. OPREAN LETIȚIA, 2002, Drojdii industriale, Ed. Univ. Lucian Blaga, 
Sibiu. 

21. OPREAN LETIȚIA, 2002, Researches Concerning the Preparation of 
Plasmolysates from Cells of the Beer Yeast Saccharomyces 
carlsbergensis, Studia Univ. “Babeş-Bolyai”, s. Biol., Cluj-Napoca, 
XLVI, 2, 99-103.  

22. OPREAN LETIȚIA, 2003, Procese microbiologice în industria berii, 
Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu. 

23. OPREAN LETIȚIA, 2003, Microbiologia şi controlul calităţii 
microbiologice a alimentelor, Ed. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu. 

24. OPREAN LETIȚIA ,2004, Contribuţii la studierea drojdiilor industriale 
• Contributions to the Study of Industrial Yeasts, Studia Univ. “Babeş-
Bolyai”, s. Biol., Cluj-Napoca, XLIX, 1, 141-148. 

25. OPREAN LETITIA, ENIKO GASPAR, CORNELIA NICOARA, 
RAMONA IANCU, ECATERINA LENGYEL, The influence of 
thiamine on the fermentation of Saccharomyces carlbergensis yeast, 
Annals of the Romanian society for cell biology, vol.IV, Issue 2 
decembrie 2009. 



 45 

26. OPREAN LETITIA ,ENIKO GASPAR ,CORNELIA NICOARA, 
RAMONA IANCU, ECATERINA LENGYEL, The influence of the 
cultur medium on the fermentation of Saccharomyces carlbergensis 
yeast, In: Annals of the Romanian society for cell biology, vol.IV, Issue 
2 decembrie 2009. 

27. OPREAN LETIȚIA, CORNELIA NICOARĂ, ECATERINA 
LENGYEL, 2010, Stimulation of Egg Production in Japanese Quails by 
Enriching Feedd with Residual Yeast, In: Scientific Papers Animal 
Science and Biotechnologies (Lucrări Științifice-Zootehnie și 
Biotehnologii), vol. 43 (1), Editura AGROPRINT, Timișoara, ISSN 
1221-5287, E-ISSN 1841-9364. 

28. OPREAN LETITIA, CORNELIA NICOARA, ENIKO GASPAR, 
ANCA SIPOS, ECATERINA LENGYEL, 2010, Influence of the 
addition of biotin in culture medium on delivering biomass using yeast 
strains of Saccharomyces carlsbergensis and Saccharomyces 
cerevisiae, Acta Universitatis Cibiniensis, seria F Chemia, vol. 
12/2/2010, ISSN 1583 – 5030, AUCSC4 (132696). 

29. OPREAN LETITIA, CORNELIA NICOARA, LUANA PITRARU, 
CARMEN CIRICAN, TATIANA PREDA, ALEXANDRA BURCEA, 
EMILIA BARBU, ANCA FILIP, 2010, Modern food biotechnology, 
Jubilee International Conference "Agricultural and food science 
processes and technologies": Sibiu, 9-12 decembrie 2010, Editura 
Universităţii “Lucian Blaga ” din Sibiu, ISBN 978 – 606 – 12 – 0068 – 
9. 

30. POLEN, T., V.HERMAN, 2005, Sfaturi utile despre creșterea 
prepelițelor, Editura Waldpress, Timișoara. 

31. TURTOI MARIA, 2006, Bioreactoare. Noțiuni fundamentale, Editura 
Academica, Galați. 

32. VAMANU, A., O. POPA, G. CÂMPEANU, S. CÂMPEANU, E. 
VAMANU, CARMEN CÂMPEANU, 2003, Biotehnologii microbiene, 
vol. 1, Ed. Ars Docendi, Bucureşti. 

33. ZARNEA, G., 1984, Tratat de microbiologie generală, Vol. II, Ed. 
Acad. Române, Bucureşti, 390-423. 

 
 
 
 
 
 


