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Cuvinte cheie: Biotehnologii, drojie de vin, drojdie de panificatie, drojdie de bere, 

activitate enzimatică, analize fizico-chimice, creştere, fazani 

 

INTRODUCERE 

INTRODUCTION 

 

Cercetările întreprinse asupra drojdiilor, intensificate în ultimele decenii, se 

justifică atât prin aplicaţiile lor practice în industrie, cât şi prin importanţa acestor 

microorganisme ca model experimental, către care şi-au îndreptat atenţia cercetătorii 

din cele mai diverse specialităţi: citologie, microbiologie, biochimie, biologie celulară, 

genetică.  

Scopul acestei teze de doctorat a fost  de a evalua proprietăţile biotehnologice 

ale drojdiilor aparţinătoare genului Saccharomyces folosite în producţie şi a proceselor 

tehnologice ce asigură obţinerea unor produse de calitate superioară, precum şi 

influenţa adaosului de drojdie în hrana fazanilor asupra procesului de  creştere în 

greutate. 

Cerinţa unei hrane cât mai sănătoase şi sigure, preocuparea crescândă pentru 

sănătatea umană, relaţia ei cu structura şi calitatea hranei, precum şi asocierea unor 

micronutrienţi ai hranei, în special a surselor de proteină şi vitamine, cu efecte 

benefice asupra sănătăţii umane a determinat realizarea acestei lucrări.  

 

1. CARACTERIZAREA MORFOLOGIC Ă, FIZIOLOGIC Ă ŞI 

BIOCHIMIC Ă A TULPINILOR DE DROJDII FERMENTATIVE   

 

1.1. IPOTEZA ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI  

Cele expuse au determinat scopul lucrării: Studierea caracterelor morfologice, 

biochimice şi fiziologice a tulpinilor de drojdii selecţionate din genul Saccharomyces 
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în vederea aplicării acestora în industria alimentară. Pentru realizarea scopului au fost 

stabilite următoarele obiective:  

a) izolarea şi selecţionarea a: 3 tulpini de drojdii de bere (Saccharomyces 

carlsbergensis); 3 tulpini de drojdii de panificaţie (Saccharomyces cerevisiae); 3  

tulpini de drojdii de vin (Saccharomyces ellipsoideus); 

b) stabilirea particularităţilor morfologice şi fiziologice a tulpinilor de drojdii izolate; 

c) cunoaşterea compoziţiei biochimice a tulpinilor de drojdii fermentative izolate; 

d) întocmirea unei colecţii de drojdii industriale cu însuşiri productive superioare, utilă 

specialiştilor din domeniu. 

 

1.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 În urma analizelor efectuate drojdiile Saccharomyces carlsbergensis au format 

colonii cu diametrul cuprins între 2-4 mm pe mediul MMA,  au prezentat o formă 

sferică sau ovală, fiind dispuse singular sau în perechi. 

Drojdiile Saccharomyces cerevisiae observate la microscop (preparat nativ) au 

o forma elipsoidală, de culoare alb-cenuşie. Celulele de S. cerevisiae se încadrează în 3 

grupe de dimensiuni: în prima grupă sunt încadrate celulele cu dimensiuni 4,5 – 10,5 × 

7 – 21 mm, cele din grupa a doua au dimensiuni de 2,5 – 7 × 4,5 – 11 – 18,5 µm, iar 

ultima grupă, a III – a, cuprinde celulele cu cele mai mici dimensiuni, 3,5 – 8 × 5 

(11,5) – 17,5 µm.  

Particularit ăţile fizice ale celulelor depind de modul şi timpul de diviziune a 

substanţelor nutritive deţinute de celulă. S-a constatat că tulpinile Sacharomyces 

carlsbergensis SCF 204, SCA 205, SCTS 206, Saccharomyces cerevisiae SCHP309 şi 

Saccharomyces ellipsoideus SET 102 au dimensiuni cuprinse între 4 şi 7,58 µm, iar datorită 

unei suprafeţe mai mici, au astfel o productivitate mai mică. 

Cele nouă tulpini de drojdii fermentative au fost însămânţate în mediu de 

cultura lichid must de malţ la o temperatura de 22°C, timp de 3 zile. Proprietăţile 

tehnologice ale drojdiilor au fost studiate din punct de fermentativ, în contact 

suplimentar cu maltoză în procent de 5%, 10% şi 15%. 
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Se poate observa că activitatea de fermentaţie a drojdiilor variază în funcţie de 

cantitatea de maltoză adăugată, dar şi de timpul de fermentare. Se poate observa că cea 

mai mare cantitatea de CO2 înregistrată a fost după adaosul de 15% de adaos de 

maltoză după un timp de 72 de ore. 

Valorile ridicate înregistrate indică faptul că după 72 de ore cu un adaos de 15% 

de maltoză drojdiile îşi măresc durata de păstrare de tip superior, manifestând o 

capacitate fermentativă de 45-55 % mai mare faţă de proba martor. 

Faţă de proba martor, tulpinile de drojdii cu un adaos de 5 % maltoză au 

înregistrat o activitate fermentativă mai mare, ca şi drojdia Saccharomyces 

ellipsoideus faţă de celelalte două tipuri de drojdie. 

Astfel concluzionăm cu faptul că adaosul de glucide, respectiv maltoză, 

favorizează pozitiv capacitatea de fermentare a drojdiilor analizate. 

Datele obţinute ne arată că un adaos mai mare de zahăr  inhibă uşor activitatea 

fermentativă datorită cantităţii de zahăr în exces care nu poate fi asimilat în totalitate 

de drojdie. Conţinutul de zahăr în procent de 5% constituie un adaos moderat care are 

drept rezultat diferenţe de circa 20-30% între activitatea fermentativă a martorului şi 

cea a probei. Spre deosebire de Saccharomyces ellipsoideus şi Saccharomyces 

carlsbergensis, Saccharomyces cerevisiae în urma adaosului de zahăr şi menţinut la o 

temperatură de 27°C a înregistrat valori mai mari, demonstrând o capacitate de 

fermentare superioară. 

Pentru a pune în evidenţă efectul drojdiilor asupra păstrării activităţii 

fermentative s-a adăugat glicerol în proporţie de 1%, 2% şi 3%. Glicerolul adăugat în 

concentraţia cea mai mare după 3 zile a produs o creştere seminificativă a capacităţii 

de fermentare a drojdiilor. Aceasta se datorează depăşirii parţiale sau totale a perioadei 

de lag care apare în producerea de CO2, perioadă necesară biosintezei de glicerol. 

Dintre tipurile de drojdii analizate Saccharomyces cerevisiae prezintă cea mai mare 

creştere a capacităţii de fermentare, iar în cadrul acestei drojdii proba cu adaos de 3% 
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glicerol înregistrează valoarea maximă, respectiv 19,459 g CO2/ g s.u. pentru 

Saccharomyces cerevisiae SCHDO 308. 

 Proprietăţile biotehnologice ale drojdiilor au fost studiate şi din punct de vedere 

a capacităţii de fermentative a celor nouă tulpini de drojdii în contact cu trehaloza 

adăugată exogen în procent de 5 şi 10%. Dintre tipurile de drojdii analizate tulpinile de 

drojdii de panificaţie Saccharomyces cerevisiae prezintă cea mai mare creştere a 

capacităţii de fermentare. Cele mai mari valori ale cantităţii de CO2 degajate se 

remarcă la tulpinile de drojdii de panificaţie, în prezenţă  de 10% trehaloză în mediu. 

În urma analizelor efectuate asupra tulpinilor de drojdii selecţionate în funcţie 

de temperatură s-au evidenţiat faptul că temperatura favorabilă activităţii de 

fermentaţie este cea de 25°C, tulpina cea mai valoroasă fiind Saccharomyces 

cerevisiae  SCHP 309.  

Activitatea de fermentare a drojdiilor a fost analizată şi în funcţie de adaosul de 

vitamine în mediu must de malţ. În cazul adaosului de vitamina B1 cea mai 

performantă tulpină de drojdie a fost Saccharomyces cerevisie CHDO 308, 

înregistrând o degajare totală de CO2 de 3,426 g/100 ml. Tulpina Saccharomyces 

ellipsoideus, SET 102 a înregistrat cea mai mare activitate fermentativă pe mediul de 

cultură îmbogăţit cu vitamina B. 

Valoarea medie a umidit ăţii  încadrează cele 3 tipuri de drojdie astfel: - pentru 

Saccharomyces carlsbergensis procentul de umiditate este cuprins între 65-68%; - 

pentru Saccharomyces cerevisiae între 64-66%; - pentru Saccharomyces ellipsoideus 

între 67-69%.  

Valoarea medie a substanţei uscate, încadrează cele 3 tipuri de drojdie astfel: 

pentru Saccharomyces carlsbergensis valoarea medie determinată de substanţă uscată 

este cuprinsă între 32-35%; pentru Saccharomyces cerevisiae între 34-36% ; pentru 

Saccharomyces ellipsoideus între 31-33%. 

Media procentului de proteină brută pentru tulpiniile de drojdii luate în lucru se 

situează între: pentru Saccharomyces carlsbergensis între 50-54%; pentru 
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Saccharomyces cerevisiae între 40-50%; pentru Saccharomyces ellipsoideus este de 

60%. 

Drojdiile Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces cerevisiae şi 

Saccharomyces ellipsoideus au proprietatea de a conduce fermentaţia alcoolică astfel 

încât prin proprietăţile biotehnologice dominante au fost selectate tulpinile: SCF 204-

notată B1,  SCTS 206-notată B3, SCHCCBM 307-notată P1, SCHP 309-notată P3, 

SEMCCBM 101-notată V1 şi SET 102 –notată V3 în vederea obţinerii de produse de  

de calitate superioară. Drojdiile autolizate au înregistrat cea mai intensă activitate 

fermentativă, dintre acestea cea mai valoroasă probă fiind P1B1V1, un amestec direct 

proporţional dintre cele trei tulpini de drojdii alese. 

Cantitatea de biomasă acumulată a fost înregistrată de drojdiile autolizate, cea 

mai valoroasă tulpină fiind V1. 

 
 

2. CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA ACTIVIT ĂŢII 

ENZIMATICE A TULPINILOR DE DROJDII FERMENTATIVE 

 

2.1. IPOTEZA ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI 

Cerinţa unei hrane cât mai sănătoase şi sigure, preocuparea crescândă pentru 

sănătatea umană, relaţia ei cu structura şi calitatea hranei, precum şi asocierea unor 

micronutrienţi ai hranei, cu efecte benefice asupra sănătăţii umane a determinat 

realizarea acestei lucrări.   

Obiectivele studiului au fost: 

� identificarea şi stabilirea mediului de cultură în vederea cultivării celor 9 tulpini 

de drojdii incluse în genul Saccharomyces;  

� îmbunătăţirea mediului de cultură cu factori de creştere; 

� determinarea activităţii invertazice a celor 9 tulpini de drojdii în funcţie de 

adaosul din mediul de cultură; 

� determinarea activităţii invertazice a celor 9 tulpini de drojdii în funcţie de 
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temperatura de incubare. 

� determinarea activităţii maltazice a celor 9 tulpini de drojdii incluse în genul 

Saccharomyces în funcţie de adaosul din mediul de cultură. 

� determinarea activităţii fosfatazice a celor 3 tulpini de drojdii Saccharomyces 

ellipsoideus în funcţie de adaosul din mediul de cultură. 

 

2.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII  

La drojdiile incluse în genul Saccharomyces, potenţialul de a sintetiza invertaza 

este dependent de compoziţia mediului de cultură. Cele mai performante rezultate s-au  

obţinut în cazul tulpiniile de drojdii cultivate pe mediu must de malţ îmbogăţit cu 

complex de vitamine + (CH3COO)2Zn. În condiţiile adaosului de complex de vitamine 

şi (CH3COO)2Zn în mustul de malţ, tulpina de drojdie selectată în urma acestei 

determinări este Saccharomyces carlsbergensis SCA 205, adică izolată de la 

Compania Albacher Sebeş. 

  În cazul tulpinilor de drojdii de panificaţie cea mai puternică creştere a 

activităţii invertazice s-a înregistrat în cazul tulpinii Saccharomyces cerevisiae SCHP 

309, izolată de la Compania Pakmaya.  

Influenţa diferită a adaosurilor în mediul de cultură must de malţ asupra 

potenţialului invertazic al tulpinilor de drojdii de vin poate fi explicată prin gradul 

diferit de absorbţie al acestora: Cea mai mare creştere a fost înregistrată de către 

tulpina Saccharomyces ellipsoideus SEJ 103 de 3,55 ori faţă de proba martor, o tulpină 

cu caracteristici valoroase izolată de la Centrul viticol Jidvei. 

 Activitatea enzimatică optimă se obţine la o temperatură de incubare de 32°C. 

Cea mai mare cantitate de invertază obţinută prin comparaţia celor 9 tulpini de drojdie 

cultivate pe mediu must de malţ s-a înregistrat în cazul tulpinii Saccharomyces 

carlsbergensis SCHCCBM 307. 

 Tulpinile cultivate pe mediu de cultură must de malţ îmbogăţit cu complex de 

vitamine şi complex de vitamine + (CH3COO)2Zn au înregistrat cea mai mare 

activitate maltazică. Dintre tulpinile de drojdii de bere Saccharomyces carlsbergensis 



 9

cea mai ridicată activitate maltazică a înregistrat-o tulpina Saccharomyces 

carlsbergensis SCTS 206 (352 µmoli maltază/g drojdie). 

Activitatea maltazică înregistrată de cele 3 tulpini de drojdii de panificaţie 

Saccharomyces cerevisiae se menţine în jurul valorii medii de 465 µmoli maltază/g 

drojdie, cea mai valoroasă tulpină fiind Saccharomyces cerevisiae SCHP 309 (472 

µmoli maltază/g drojdie). 

Cea mai bună activitate fosfatazică a fost înregistrată, de către toate cele 3 

tulpini de drojdii selecţionate, pe mediu de cultură must de malţ îmbogăţit cu complex 

de vitamine + (CH3COO)2Zn. Cea mai mare valoare înregistrată a fost de 19,11 µmoli 

fosfatază/g drojdie, de către S. ellipsoideus SEMCCBM 101, cu o creştere de 1,53 de 

ori mai mare faţă de proba martor.  

 
 

3.  STUDIU PRIVIND INFLUEN ŢA ADAOSULUI DE DROJDIE ÎN 

HRANA FAZANILOR ASUPRA PROCESULUI DE CRE ŞTERE ÎN 

GREUTATE 

 
3.1. IPOTEZA ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI 
 

Cunoscând rolul fiziologic al drojdiilor, precum şi necesitatea acestora, ipoteza 

studiului este: 

» Hrănirea stimulativă şi cu furaje de bună calitate, în cantităţi necesare 

diferitelor stări fiziologice ale fazanului, reprezintă premisa obţinerii unor producţii 

mari, a unei stări bune de sănătate şi a unor indici ridicaţi privind reproducţia prin 

diversificarea raţiei furajere cu adaos diferit de drojdie de bere, de panificaţie şi de vin.  

 Obiectivele studiului sunt dezvoltate în acord cu tehnicile moderne de analiză 

şi urmăresc: » analiza din punct de vedere fizico-chimic a nutreţului administrat fazanilor cu 

implicaţii şi rezultate deosebite în creşterea în greutate a acestora; » determinarea cantităţii de 

proteină brută, grăsime brută, lizină, metionină şi drojdie din nutreţulul administrat 

celor trei categorii de hrănire a fazanilor; » înregistrarea creşterii în greutate la cele trei 
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categorii de fazani analizaţi: puii de fazan, fazanii pentru creştere şi fazanii pentru 

întreţinere. 

 

3.2. REZULTATE ŞI DISCUŢII  

Valoarea nutritivă a nutreţurilor este dată de capacitatea acestora de a satisface 

cerinţele organismului în energie şi substanţe cu rol plastic şi biostimulator, de modul 

cum influenţează ele asupra sănătăţii şi asupra producţiei animalelor.  

Monitorizarea creşterii în greutate a fost reailizată pe un lot de 10 pui de fazani, 

timp de 14 zile. Cea mai mare creştere înregistrată în urma adaosului de drojdie în raţia 

furajeră a înregistrat-o lotul de pui de fazani care au fost furajaţi cu drojdie de 

panificaţie. Astfel, în ziua 14, lotul puilor hraniţi cu drojdie de panificaţie au crescut în 

greutate cu o medie de 440 de grame faţă de lotul martor, care a înregistrat o creştere 

de 384 de grame.  

Valoarea nutreţurilor şi a raţiilor este privită ca o rezultantă a raporturilor 

biologice de interacţiune dintre hrană şi organismul animal.  

Ca şi în cazul puilor de fazani, influenţa adaosului de drojdie de panificaţie în 

furajarea fazanilor pentru creştere a fost una pozitivă. Rezultatul favorabil clasifică 

folosirea drojdiei de panificaţie în raţia fazanior pe primul loc, maximul de greutate 

(media greutăţii) fiind de 1281 de grame, faţă de 1084 de grame înregistrat la lotul 

martor. 

Rata de creştere în greutate a fazanilor pentru întreţinere, în funcţie de adaosul 

de drojdie, este oscilantă. Lotul de fazani cărora li s-a administrat drojdie de 

panificaţie a înregistrat un maxim, faţă de celelalte adaosuri, până în ziua a 9-a. 

Datorită asimilării diferite a drojdiilor folosite, ziua a 10-a de furajare a fost una 

decisivă, plasând drojdia de bere pe primul loc, în defavoarea drojdiei de panificaţie.  

Totuşi, media greutăţii înregistrate în cele 14 zile a înregistrat o valoare de 898 

de grame pentru fazanii furajaţi cu drojdie de panificaţie, faţă de 818 grame pentru 

fazanii furajaţi cu drojdie de bere. 
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4. CONCLUZII GENERALE  

 

Pe baza rezultatelor experimentale proprii prezentate şi discutate anterior în 

teză, pot fi formulate următoarele concluzii: 

4.1. S-a constatat că tulpinile SCF 204, SCA 205, SCTS 206, SCHP309 şi SET 

102 au dimensiuni cuprinse între 4 şi 7,58 µm, iar datorită unei suprafeţe mai mici, au 

astfel o productivitate mai mică. 

 4.2. Valorile înregistrate indică faptul că după 72 de ore cu un adaos de 15% de 

maltoză drojdiile îşi măresc durata de păstrare de tip superior, manifestând o capacitate 

fermentativă de 45-55% mai mare faţă de proba martor. Adaosul de maltoză, 

favorizează pozitiv capacitatea de fermentare a drojdiilor analizate.  

 4.3. Spre deosebire de Saccharomyces ellipsoideus şi Saccharomyces 

carlsbergensis, Saccharomyces cerevisiae în urma adaosului de zahăr şi menţinut la o 

temperatură de 27°C a înregistrat valori mai mari, demonstrând o capacitate de 

fermentare superioară.  

 4.4. Saccharomyces cerevisiae prezintă cea mai mare creştere a capacităţii de 

fermentare, iar în cadrul acestei drojdii proba cu adaos de 3% glicerol înregistrează 

valoarea maximă, respectiv 19,459 g CO2/ g s.u. pentru tulpina de drojdie 

Sacharomyces cerevisiae SCHDO 308.  

 4.5. Plasmolizatele cu zaharoză şi cu sare obţinute din drojdia de bere, de 

panificaţie şi de vin se caracterizează printr-o compoziţie chimică care le recomandă în 

special în alimentaţia umană şi pot servi ca extract  condimentar pentru unele alimente, 

cărora le conferă gust plăcut, caracteristic, asemănător ciupercilor. 

4.6.  Metodele de îmbogăţire a mediului de cultură cu diferiţi factori de creştere 

au înregistrat rezultate pozitive, activitatea enzimatică a drojdiilor crescând 

semnificativ.   

4.7. Compoziţia mediului de cultură influenţează semnificativ activitatea 

invertazică, maltazică şi fosfatazică, cel mai bun mediu de cultură fiind mustul de malţ 

cu complex de vitamine şi (CH3COO)2Zn.  
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4.8. Acţiunea stresantă exercitată asupra inoculului poate îmbunătăţi 

randamentul de producere a invertazei, maltazei, respectiv fosfatazei şi a activităţii 

enzimatice. 

4.9. Adaosul de drojdie în raţia furajeră influenţează pozitiv creşterea în 

greutate a fazanilor. Cea mai completă şi benefică pentru creşterea şi dezvoltarea celor 

trei categorii de fazani (a puilor de fazani, a fazanilor pentru creştere şi a fazanilor 

pentru întreţinere) a reprezentat-o raţia furajeră cu adaos de drojdie de panificaţie, 

urmată de cea cu adaos de drojdie de bere. 

4.10. Cunoaşterea valorii nutritive a nutreţurilor reprezintă una din problemele 

de bază în studiul şi practica hrănirii animalelor. Se consideră nutreţuri acele materii 

organice sau anorganice care ingerate de animal pot fi metabolizate fără a dăuna 

asupra sănătăţii sau producţiei acestora. Astfel, nutreţurile îmbogăţite cu drojdie de 

panificaţie furnizează cel mai bine animalelor substanţele nutritive necesare pentru 

funcţiile vitale şi pentru realizarea producţiilor planificate. 
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