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Технологични постижения

“ЧЕРНАТА КУТИЯ 
НА 

ФЕРМЕНТАЦИЯТА

Процес с много 
висока плътност

Този процес използва силно 
концентрирана мъст с над 

30% твърди вещества. 
Концентрациите на алкохол 
във ферментаторите на много 
инсталации се повишиха до 

над 18% v/v

Ферментиране с 
едновременно 

озахаряване (SSF)
Декстрозата се генерира във 
ферментатор, където дрож-
дите я отстраняват със ско-
ростта на образуването й

Ферментиране от 
непечена гранулирана скорбяла

Метод за превръщане на гранулирана скорбяла в глюкоза
без топлинно обработване за желиране и декстринизация

Намалява разходите по превръщане на скорбяла в декстрин
Повишен добив при непрекъснат процес

най-неясния раздел в 
алкохолния процес »

W.M. Ingledew, 2001

Ферментацията и дрождите начело на технологичния 
прогрес



1- Процес с много висока плътност (сериен)

По-висока алкохолна концентрация в 
бирата

Икономия при дестилатора (по-малко 
енергия за необходим литър етанол и по-
малко вода за отстраняване)
Намаляване на разхода на вода за литър 
произведен етанол
Повишаване на производителността на 
инсталацията или намаляване на 
капиталните разходи/l етанол в нови 
инсталации
Повече произведен алкохол за 
човекочас…

Високотемпературен процес
По-бързо ферментиране
Намалени разходи за охлаждане

12% 18% v/v = 4% икономия на
енергия

Разход на пара етанолов 
изпарител / ректификатор
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R. Katzen, P.W Madson - Katzen International, Inc.

Технологичен прогрес



SG (ЗХ) 
(градуси)

Плътност 
(градуси) Brix Захар (g/L) PA1 (%) PA2 (%)

1.040 40,0 10,4 110,0 6,1 5,6
1.045 45,0 11,5 123,0 6,8 6,2
1.050 50,0 12,6 136,0 7,4 6,8
1.055 55,0 13,7 149,0 8,1 7,4
1.060 60,0 14,8 163,0 8,7 8,0
1.065 65,0 15,9 176,0 9,4 8,6
1.070 70,0 17,0 189,0 10,0 9,2
1.075 75,0 18,1 202,0 10,7 9,8
1.080 80,0 19,2 215,0 11,3 10,4
1.085 85,0 20,3 228,0 12,0 11,0
1.090 90,0 21,4 242,0 12,6 11,6
1.095 95,0 22,5 255,0 13,3 12,1
1.100 100,0 23,6 268,0 13,9 12,7
1.105 105,0 24,7 282,0 14,6 13,3
1.110 110,0 25,8 295,0 15,2 13,9
1.115 115,0 26,9 308,0 15,9 14,5
1.120 120,0 28,0 321,0 16,5 15,1
1.125 125,0 29,1 335,0 17,2 15,7
1.130 130,0 30,2 348,0 17,8 16,3
1.135 135,0 31,3 361,0 18,5 16,9
1.140 140,0 32,4 374,0 19,1 17,5

Захар: 

Представените тук данни за потенци-
алните алкохолни нива са при прие-
мане, че няма други разтворими освен
ферментируема захар, а приведената
ферментируема захар е количеството
в течността за необходимите съот-
ветни стойности.

Потенциален алкохол (PA):

PA1(PA1(ТеоретиченТеоретичен добивдобив):): Методът
използва алкохолен добив 51,1% 
тегловни спрямо съдържанието на
захар в мъстта

PA2:PA2: Методът приема алкохолен до-
бив 43% тегловни (92% ефектив-
ност) от съдържанието на захар в
мъстта
Даденото потенциално алкохолно ниво е максималният потенциален алкохол при приемане, че е 
ферментирала всичката захар и че няма добавки на захар след инокулацията. PA са изчислени на база 
стойности SG (ЗХ) / Брикс, а не по стойности « Захар».

V.H.G.

Процес с много висока плътност (сериен)

Технологичен прогрес

Трад
ицио

нен

H.G.



SG 
(градуси)

Плътност 
(градуси) Brix Захар (g/L) PA1 (%) PA2 (%)

1.040 40,0 10,4 110,0 6,1 5,6
1.045 45,0 11,5 123,0 6,8 6,2
1.050 50,0 12,6 136,0 7,4 6,8
1.055 55,0 13,7 149,0 8,1 7,4
1.060 60,0 14,8 163,0 8,7 8,0
1.065 65,0 15,9 176,0 9,4 8,6
1.070 70,0 17,0 189,0 10,0 9,2
1.075 75,0 18,1 202,0 10,7 9,8
1.080 80,0 19,2 215,0 11,3 10,4
1.085 85,0 20,3 228,0 12,0 11,0
1.090 90,0 21,4 242,0 12,6 11,6
1.095 95,0 22,5 255,0 13,3 12,1
1.100 100,0 23,6 268,0 13,9 12,7
1.105 105,0 24,7 282,0 14,6 13,3
1.110 110,0 25,8 295,0 15,2 13,9
1.115 115,0 26,9 308,0 15,9 14,5
1.120 120,0 28,0 321,0 16,5 15,1
1.125 125,0 29,1 335,0 17,2 15,7
1.130 130,0 30,2 348,0 17,8 16,3
1.135 135,0 31,3 361,0 18,5 16,9
1.140 140,0 32,4 374,0 19,1 17,5
1.145 145,0 33,5 387,0 19,8 18,1

Захар: 

Представените тук данни за потен-
циалните алкохолни нива са при
приемане, че няма други разтворими
освен ферментируема захар, а при-
ведената ферментируема захар е
количеството в течността за необ-
ходимите съответни стойности.

Потенциален алкохол:

PA1(Теоретичен добив): Методът
използва алкохолен добив 51,1% 
тегловни спрямо съдържанието на
захар в мъстта

PA2: Методът приема алкохолен до-
бив 43% тегловни (92% ефектив-
ност) от съдържанието на захар в
мъстта
Даденото потенциално алкохолно ниво е максималният потенциален алкохол при приемане, че е 
ферментирала всичката захар и че няма добавки на захар след инокулацията. PA са изчислени на база 
стойности SG / Брикс, а не по стойности « Захар».

V.H.G.

Процес с много висока плътност (сериен)

Царевица

Технологичен прогрес



SG 
(градуси)

Плътност 
(градуси) Brix Захар (g/L) PA1 (%) PA2 (%)

1.040 40,0 10,4 110,0 6,1 5,6
1.045 45,0 11,5 123,0 6,8 6,2
1.050 50,0 12,6 136,0 7,4 6,8
1.055 55,0 13,7 149,0 8,1 7,4
1.060 60,0 14,8 163,0 8,7 8,0
1.065 65,0 15,9 176,0 9,4 8,6
1.070 70,0 17,0 189,0 10,0 9,2
1.075 75,0 18,1 202,0 10,7 9,8
1.080 80,0 19,2 215,0 11,3 10,4
1.085 85,0 20,3 228,0 12,0 11,0
1.090 90,0 21,4 242,0 12,6 11,6
1.095 95,0 22,5 255,0 13,3 12,1
1.100 100,0 23,6 268,0 13,9 12,7
1.105 105,0 24,7 282,0 14,6 13,3
1.110 110,0 25,8 295,0 15,2 13,9
1.115 115,0 26,9 308,0 15,9 14,5
1.120 120,0 28,0 321,0 16,5 15,1
1.125 125,0 29,1 335,0 17,2 15,7
1.130 130,0 30,2 348,0 17,8 16,3
1.135 135,0 31,3 361,0 18,5 16,9
1.140 140,0 32,4 374,0 19,1 17,5
1.145 145,0 33,5 387,0 19,8 18,1

Захар: 

Представените тук данни за потенци-
алните алкохолни нива са при прие-
мане, че няма други разтворими ос-
вен ферментируема захар, а приве-
дената ферментируема захар е коли-
чеството в течността за необходи-
мите съответни стойности.

Потенциален алкохол:

PA1(Теоретичен добив): Методът
използва алкохолен добив 51,1% 
тегловни спрямо съдържанието на
захар в мъстта

PA2: Методът приема алкохолен
добив 43% тегловни (92% 
ефективност) от съдържанието на
захар в мъсттаДаденото потенциално алкохолно ниво е максималният потенциален алкохол при приемане, че е 
ферментирала всичката захар и че няма добавки на захар след инокулацията. PA са изчислени на база 
стойности SG / Брикс, а не по стойности « Захар».

V.H.G.

Процес с много висока плътност (сериен)

Пшенична, 
ръжена меласи, 

Технологичен прогрес



Едновременно озахаряване и ферментиране (непрекъснато)

Повишен добив при непрекъснат
процес с високо ниво на декстроза

Намалява осмотичния шок при
ферментиране (дрождите отстраняват
декстрозата със скоростта на
образуването й)

По-ранно производство на етанол, 
като се намалява възможността
да се допусне бактериите
да намерят опора във ферментатора, 
така се намалява инфектирането

Намалява опасността от заразяване
по време на охлаждане и пренасяне

Glucoamylase

Въздух

Ферментат
ор

Yeast
Alpha 
amylase

NH3

Брашно + вода

Вт
ечн

яв
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е
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/ 

Фе
рм
ен
тац

ия

Струен
нагревател

Технологичен прогрес



Ферментиране от непечена гранулирана скорбяла (без желиране 
и втечняване)

Метод за превръщане на гранулирана скорбяла в
глюкоза (превръщане без топлинно обработване, без
желиране), междинен продукт, който лесно се превръща в
етанол, в един реактор при ниска температура (0-5°C под
температурата на желиране) и нисък pH (4,3-4,6).

Намалява разходите по превръщане на
скорбяла в декстрин - по-малка енергоемкост, като
премахва необходимостта от скъпо оборудване за
желиране на скорбялата, като например струйни
инсталации и парогенераторни съоръжения, по-малко
време …

Повишен добив при непрекъснат
процес с висока суха маса. Намалява
осмотичния шок (поддържа се ниска
концентрация на глюкоза). Възможност за
прилагане на нисък pH, като така се намалява
рискът от нежелано развитие на микроби. 
Намалява влиянието на дестилацията
по време на ферментиране

Glucoamylase     
+ Alpha amylase

Въздух

Ферментат
ор

Дрожди

Alpha 
amylase NH3

Мъст
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Genencor International, Inc. Patent (N° WO 03/066826 A2, 14 August 2003)
Novozymes Patent (N° WO 2004/080923 A2, 24 September 2004)
Broin and associates, Inc Patent (N° WO 2004/081193 A2, 23 September 2004)

Технологичен прогрес



2- Избор на дрожди
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Предложенията на Fermentis за процес с висока плътност

Source: Südzucker (Germany). Lab trials

C
el

ls
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

(c
el

ls
/m

l)

ИзбраниИзбрани щамове с поносимост към висока температуращамове с поносимост към висока температура

Пшеничен
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2- Избор на дрожди

Показатели на Ethanol Red при 32°C (90°F)
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Предложенията на Fermentis за процес с висока плътност

Царевичен
субстрат



2- Избор на дрожди

Показатели на Ethanol Red  
при 36 oC (97°F) и 40 oC (104°F)
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Предложенията на Fermentis за процес с висока плътност
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Ethanol Red и Safdistil C-70 са могли да консумират всички  
захари от субстрата

Модифициран алкохолен тест – (а) суха мая  (b) суха мая след ...

Safdistil C-70 има подобен успех като Ethanol Red при ниска 
концентрация на захар (под 210 g/L)

2- Избор на дрожди

Предложенията на Fermentis за процес с ниска плътност

210 g/L захар, 
pH=3,5, 

температура 32°C

Ethanol Red

Safdistil C-70

Ст. дрожди



Ethanol Red и Safdistil C-70 са могли да консумират всички  
захари от субстрата

Модифициран алкохолен тест – суха мая

Ethanol Red успява по-добре от Safdistil C-70 при висока 
концентрация на захар (над 210 g/L)

2- Избор на дрожди

Предложенията на Fermentis за процес с ниска плътност

250 g/L захар, 
pH=4,5, 

температура 35°C

Ethanol Red

Safdistil C-70

Ст. дрожди



2- Избор на дрожди

Предложенията на Fermentis

МногоМного висока висока 
плътностплътност

-Сухо твърдо 
вещество > 20-25%

-Захар > 210g/L

НискаНиска начална начална 
плътностплътност

-Сухо твърдо 
вещество < 20-25%

-Захар < 210g/L

Висока
температура 

> 35°C

Ниска
температура 

< 35°C

ETHANOL 
RED

ETHANOL 
RED

ETHANOL 
RED

SAFDISTIL 
C-70

ОпаковкиОпаковки Safdistil C-70: 2x5Kg
Ethanol Red 1x10Kg



SG 
(градуси)

Плътност 
(градуси) Brix Захар (g/L) PA1 (%) PA2 (%)

1.040 40,0 10,4 110,0 6,1 5,6
1.045 45,0 11,5 123,0 6,8 6,2
1.050 50,0 12,6 136,0 7,4 6,8
1.055 55,0 13,7 149,0 8,1 7,4
1.060 60,0 14,8 163,0 8,7 8,0
1.065 65,0 15,9 176,0 9,4 8,6
1.070 70,0 17,0 189,0 10,0 9,2
1.075 75,0 18,1 202,0 10,7 9,8
1.080 80,0 19,2 215,0 11,3 10,4
1.085 85,0 20,3 228,0 12,0 11,0
1.090 90,0 21,4 242,0 12,6 11,6
1.095 95,0 22,5 255,0 13,3 12,1
1.100 100,0 23,6 268,0 13,9 12,7
1.105 105,0 24,7 282,0 14,6 13,3
1.110 110,0 25,8 295,0 15,2 13,9
1.115 115,0 26,9 308,0 15,9 14,5
1.120 120,0 28,0 321,0 16,5 15,1
1.125 125,0 29,1 335,0 17,2 15,7
1.130 130,0 30,2 348,0 17,8 16,3
1.135 135,0 31,3 361,0 18,5 16,9
1.140 140,0 32,4 374,0 19,1 17,5

Захар: 

Представените тук данни за потенци-
алните алкохолни нива са при прие-
мане, че няма други разтворими ос-
вен ферментируема захар, а приве-
дената ферментируема захар е коли-
чеството в течността за необходи-
мите съответни стойности.

Потенциален алкохол:

PA1(Теоретичен добив): Методът
използва алкохолен добив 51,1% 
тегловни спрямо съдържанието на
захар в мъстта

PA2: Методът приема алкохолен
добив 43% тегловни (92% ефектив-
ност) от съдържанието на захар в
мъстта
Даденото потенциално алкохолно ниво е максималният потенциален алкохол при приемане, че е 
ферментирала всичката захар и че няма добавки на захар след инокулацията. PA са изчислени на база 
стойности SG / Брикс, а не по стойности « Захар».

V.H.G.

Процес с много висока плътност (сериен)

H.G.

Трад
ицио

нен
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C-70

Ethanol 
Red

2- Избор на дрожди



НеобходимНеобходим азотазот

3- Наличие на хранителни вещества 
и  фактори на околната среда

Установено е, че усвояемият азот е 
лимитиращото хранително вещество 
при ферментацията, особено при 
висока концентрация на захар (VHG)

Високите концентрации на захар 
изискват повече разполагаем азот

Необходими са минимум 200 ppm N 
за възпроизвеждане на максималната 
скорост на производство на етанол 141267Меласи

5870
Царе-
вица

83103Ръж

6284Ечемик

6482Пшеница

Използваем
FAN               

(свободен 
аминоазот) 

ppm

Общо FAN               
(свободен 
аминоазот) 

ppm

ЗЪРНО

Всички мъсти са нормализирани до ~22% 
разтворено твърдо вещество

Източник: Thomas и Ingledew, непубликувани данни



Карбамид
По-евтин източник на азот, но
само за производство на

етанолово гориво
(Карциногенен етилкарбамат, който

е недопустим в алкохолни напитки)

6-8 mM
(300-450 ppm 
~3.5E-3 lb/gal))

Амониев 
сулфат

(Проблем с разслояване 
при меласов субстрат)

88--40 mM         40 mM         
(1000(1000--5000 ppm)5000 ppm)

Диамониев 
фосфат

(образува по-висок клас 
биомаса)

88--40 mM            40 mM            
(1000(1000--5000 ppm)5000 ppm)

Течен амоняк– NH3
(тенденция за повишаване на 

pH)

16 mM (270 ppm)16 mM (270 ppm)

НеобходимНеобходим азотазот

3- Наличие на хранителни вещества и  
фактори на околната среда

(NH(NH44))22SOSO44

(NH(NH44))22HPOHPO44



КонтролКонтрол на pHна pH

3- Наличие на хранителни вещества и  
фактори на околната среда

6

8

10

12

14

16

18

20 25 30 35

Dissolved solids (%  w/v)

E
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ol

 (%
 v

/v
)

pH = 4.0
pH = 4.5
pH = 5.0
pH = 5.5

По-ниският pH инхибира
растеж на лактобацили, 
но така ЖЕРТВАТЕ 
АЛКОХОЛА

При pH 5,5 дрождите могат да 
толерират 

до 3,0% млечна киселина 
до 0,8% оцетна киселина

При pH 3-4, дрождите могат да 
толерират само

0,8% и 0,1% млечна и оцетна
киселини съответно.



Намаляването на конкуренцията 
между бактерии, диви дрожди и 
захаромицети ще повиши количе-
ството произвеждан алкохол (по-
високо конвертиране захар / 
етанол).
Продуктите от метаболизма на 
бактериите са токсични за дрож-
дите и водят до по-ниска 
ефективност.
Бактериите се развиват 4 до 6 
пъти по-бързо от захаромицет-
ните дрожди и са устойчиви до 
10 -15% обемни етанол.

ПовишаванеПовишаване на добива чрез намаляване на ефекта от бактерии и на добива чрез намаляване на ефекта от бактерии и 
диви дрождидиви дрожди

Въздействие на инфектирането 
върху добива 

Ниво на 
инфектиране 

(бактерии на ml) 

Загуби в добива 
(проценти) 

0 - 1 милиона до 1% 

1 – 10 милиона 1 – 3 % 

10 – 100 милиона 3-5 % 

Над 100 милиона над 5% 

 
 

3- Наличие на хранителни вещества и  
фактори на околната среда



РехидратацияРехидратация

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

-Активните сухи дрожди (ADY) са изсушени 
до 5% влажност.

-Рехидратацията е необходима, за да се 
възстановят бързо целостта на клетъчните 
мембрани и оптималното функциониране 
на клетките

-Количеството на използваната вода е 
5 до 10 пъти теглото на сухите дрожди, 
които ще се рехидратират.

- Рехидратиране в топла вода при 35 до 40°C (95°F-105°F).
Жизнеността на дрождите може да се влоши, ако температурата 
превиши 105°F по време на рехидратацията

Влияние на рехидратационната температура 
върху жизнеността на Saccharomyces cerevisiae 

yeast

0
20
40
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80

100
120

0 10 20 30 40Темп (°C)

%
 н
еж

из
не

ни
 

кл
ет
ки

% нежизнени
клетки

нежизнени
клетки след
корекция

Вреден
ефект над 

105°F

Steveninck и Ledeboer, 1974
Оранжевата линия: корекция за броя нежизнени клетки, появили се по 
време на сушенето



РехидратацияРехидратация

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

1 час  рехидратация в 0,5 
m3 съд

100 m3

Фермента-
ционни 

съдове

50 kg сухи 
дрожди

Директно добавяне (без размножаване): 
Необходими са минимум 0,25-0,5 грама алкохолни сухи
дрожди на литър мъст, за да се получи начална концен-
трация на жизнени клетки над 5 милиона жизнени клетки

на милиметър при ферментацията



РазмножаванеРазмножаване

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Въздух

Мъст

100 m3

Фермента-
ционни 

съдове

5 kg сухи 
дрожди

Кратко размножаване в съвременна 
инсталация с размножаване - то ще намали 
количеството сухи дрожди, но ще увеличи 

риска от инфекция

Индиректно добавяне (кратко размножаване): 
В съвременните инсталации, където се упражнява строг
контрол по въпросите на заразяването, сухите дрожди
могат да се размножават в течение на кратък период
(<12 ч). По време на този период популацията дрожди

средно ще се умножи до максимум 10 пъти



За да се ограничи размножаването на замърсители (бактерии и диви 
дрожди)

За да се осигури дрождите да са в по-активната фаза, когато се подават във 
ферментаторите “Най-високите скорости на ферментиране се постигат при най-ниски 
времена за аклимитизиране” Ingledew 2005

За да се ограничи получаването на етанол по време на размножаването до 
по-малко от 5% v/v. Етанолът представлява стресов фактор за дрождите 
и води до по-ниска ефективност при ферментацията

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Защо дрождите трябва да се размножават за ограничен период?

Влияние на времето на размножаване върху 
максималната скорост на ферментация

(g консумирана захар/100ml/hr)

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

Urea / No Gaz Urea / semi
anaerobic

No Urea / No
Gaz

No Urea / Semi
anaerobic

3 hr
9 hr
12 hr
18 hr
24 hr

Размножава-
не не повече 
от 12 часа



4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Защо дрождите трябва често да се реинокулират?

Получаване на млечна киселина (% т/об) по време на непрекъсната 
аклиматизация на ADY и размножаване на замърсители

Непрекъснатото размножаване води до растеж на 
млечни бактерии и получаване на крайните им 

продукти – това инхибира дрождите!

□ Аклиматизирани 
дрожди

▼Млечна киселина 
(%w/v)

● Млечнокисели 
бактерии

◊ Млечнокисели 
бактерии

Mike Ingledew, 
Eleonora Bellissimi, 

FEW 2005

3 дни



Непрекъснатото размножаване води до развитие на диви 
дрожди и мутанти на дрожди. 

Те ще се появят след 8 ден

Еволюция на 
дрождите в 3 
ферментатора в 
течение на една 
кампания
Източници: Dislaub 
distilleries (Франция)

Субстрат: сок от захарно 
цвекло

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Защо дрождите трябва често да се реинокулират?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8 дни 15 дни 30 дни след 6
месеца

Развитие на дрожди във ферментатор 

Щам K мутант

Щам K

Щам Z мутант

Щам Z

Щам Y мутант

Щам Y

Щам X

Щам B
Щам A

Начални дрожди

T = ден 0



•

•Дивите дрожди и мутантите на дрожди се развиват по-бързо 
от началните дрожди

Източници: Lesaffre Int. R&D - Dislaub 
distillery (Франция)

Субстрат: сок от захарно цвекло

0,50,4Получена млечна киселина 
(g/Kg)

<0,1<0,1Получена оцетна киселина 
(g/Kg)

7074Получен етанол (g/Kg)

87Получен глицерол (g/Kg)

11Остатъчна фруктоза (g/Kg)

<1<1Остатъчна гликоза (g/Kg)

11Остатъчна захароза (g/Kg)

0,50,43Максимален коефициент 
на растеж          (h-1)

4,2 (+/- 0.2)4,5 (+/- 0,2)Максимална скорост на 
ферментиране (g/Kg/h)

Болшинство
дрожди след 15 

дни
Начални дрожди

Коефициентът на растеж 
е 14% по-висок за замър-
сяващите дрожди от то-
зи на началните дрожди

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Защо дрождите трябва често да се реинокулират?



•

•Дивите дрожди и мутантите на дрожди са по неефективни 
при ферментацията от специалните алкохолни дрожди

Сравнение на скоростта на ферментиране  в зависимост от 
развитието му

0
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5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 загуба на тегло (g/Kg)
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т 
на

 з
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g/
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Initial yeast

Majority strain
after 15 days

0,50,4Получена млечна киселина 
(g/Kg)

<0,1<0,1Получена оцетна киселина 
(g/Kg)

7074Получен етанол (g/Kg)

87Получен глицерол (g/Kg)

11Остатъчна фруктоза (g/Kg)

<1<1Остатъчна гликоза (g/Kg)

11Остатъчна захароза (g/Kg)

0,50,43Максимален коефициент на 
растеж          (h-1)

4,2 (+/- 0.2)4,5 (+/- 0,2)Максимална скорост 
на ферментиране 
(g/Kg/h)

Болшинство
дрожди след 15 

дни
Начални дрожди Появяващите се във фермен-

таторите диви дрожди са с по-
ниски показатели при фермен-
тирането в сравнение с начал-

ните дрожди

В легендата: начални дрожди

Болшинство щамове след 15 дни

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Защо дрождите трябва често да се реинокулират?

Източници: Lesaffre Int. R&D - Dislaub 
distilleries (Франция)

Субстрат: Меласи



4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Колко често трябва да се реинокулират сухите 
дрожди?

• При оптимални условия за размножение (въздух, 
хранителни добавки, слабо заразяване, контролирана 
температура, малко алкохол…)

На всеки 3 дни (най-много на седмица)

• При неподходящи условия за размножаване
(недостатъчен въздух, без хранителни добавки, без 
управление на заразяването с бактерии, без 
контролиране на температурата и алкохола …)

Всеки ден (максимум на всеки три дни)



• Процедура за размножаване на дрождите

4- Значение на прилагането на прогресивни 
методи за използване на дрожди

Колко често трябва да се реинокулират сухите 
дрожди?

20%

80% от 
количеството в 

съда за 
размножаване

1/ 10 часа размножаване

2/ Добавяне на 80% от количеството във 
ферментатора

3/ Пълнене на размножителния съд с 80%

4/ 7-8 часа размножаване



Заключение

• Дрождите играят комплексна роля във ферментирането, 
която днес все повече и повече се разбира от отрасъла.

Най-добрата ферментационна ефективност може да се 
постигне чрез:

– използване на щамове дрожди, пригодени към изисквани-
ята на отделната инсталация за производство на етано-
лово гориво (температура, добавки и т.н.)

– контролиране на околната среда за намаляване на 
стресовите фактори за дрождите

– внедряване на изпитани методи за оптимално използване 
на дрожди


