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Abstract 
The influence of fungicide Armetil C on the vital activity of two strains of wine yeast was investigated. The 

reproduction ability, the fermentation activity and production of some volatile metabolites / total esters, total aldehydes, 
higher alcohols/ was investigated. Fungicide significantly affects on the reproductive ability, and on the enzyme activity, 
while average concentrations strongly inhibit the yeast activity and high practically prevents their development. Armetil C  
less stimulates the formation of esters and aldehydes, higher alcohols and in no clear trend. The influence depends on the 
yeast strain.  
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Въведение 
Остатъците от някои препарати, използвани за 

растителна защита на лозата (фунгициди, 
инсектициди, хербициди), които проникват и в 
гроздето, оказват неблагоприятно влияние върху 
развитието на дрождите и хода на алкохолната 
ферментация. При производството на бели вина 
част от тях се отстраняват с утайките от 
бистренето на мъстта преди започване на 
процеса. При червените вина пестицидите 
оказват по-силно влияние върху ферментацията, 
тъй като тя протича с твърдите части на гроздето, 
а при механизиран гроздобер понякога попадат и 
листа [10].  
Количеството на дрождените клетки върху 

третирано грозде е значително по-малко, 
отколкото върху нетретирано. Представителите 
на род Saccharomyces са по-малко устойчиви и 
почти напълно се унищожават. В мъст от 
пръскано с фунгициди грозде се констатират 
предимно Hanseniaspora uvarum, Metschnikowia 
pulcherrima, Torulopsis stellata, видове от 
Candida, Pichia и др. [1]. 
Пестицидите имат различно въздействие 

върху клетките в зависимост от вида на 
активното им вещество и концентрацията му. 
Някои препарати като Кумулус,  могат да окажат 
леко стимулиращо действие и върху 

размножението, и върху ферментацията [7]. В 
други случаи дрождите, макар и след забавяне на 
старта на алкохолната ферментация, преодоляват 
инхибиращия ефект и провеждат процеса 
нормално и докрай [3]; [7]; [10]. При някои 
препарати, като  2,6-дихлор-4-нитроамин, дори 
ниска доза, като 0,25 mg/dm3  инхибира 
ферментацията [7]. 
Някои пестициди  предизвикват промени в 

метаболизма на дрождите и синтезирането на 
вещества, влошаващи качеството на виното [3]; 
[4]; [5]; [6]; [8]; [9]; [11].  Наблюдават се 
съществени различия в количеството на висшите 
алкохоли и някои етилови естери на мастните 
киселини [5]. Някои препарати оказват влияние 
върху органолептичните характеристики на 
вината и им придават нетипичен горчив вкус и 
лекарствен тон [3]. 
Целта на настоящото изследване е проучване 

влиянието на фунгицидът Арметил С върху 
размножителната способност, ферментационната 
активност и метаболизма на два щама винени 
дрожди. 

 

Материали и методи 
За експерименталната работа използувахме 

стерилен гроздов сок с концентрация на 
редуциращи захари 238 g/dm3, титруема 
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киселинност 4,22 g/dm3, изразена като винена 
киселина, рН 3,38. В опита включихме два щама 
винени дрожди от вида Saccharomyces cerevisiae, 
съответно П1-26 и Фермивен. На базата на 
предварителни експерименти реализирахме 
концентрации на Арметил С – системен и 
контактен фунгицид, съдържащ металаксил и 
меден оксихлорид, съответно 0,03 g/dm3, 0,3 
g/dm3 и 3 g/dm3. Размножителната способност 
проучихме чрез посявка в стерилен гроздов сок и 
последващо броене на камера на Бюркер; 
ферментационната активност – в бутилки със 100 
cm3 стерилен гроздов сок, по тегловния метод 
[2]; концентрацииите на редуциращи захари, 
алкохол, титруеми  и летливи киселини, общите 
естери, алдехиди и висши алкохоли определихме 
чрез обощоприетите във винарската практика 
методи [2]. 

Резултати и обсъждане 
Влиянието на фунгицида Арметил С върху 

размножителната способност на проучваните 
щамове дрожди е представено на Фиг.1 и 2. 

 

 
 

Фиг. 1. Влияние на Арметил С върху 
размножителната способност на щам 

Фермивен 
 
Ниските концентрации на фунгицида влияят 

сравнително по-слабо, като намалението спрямо 
контролата при щам Фермивен е около 20 %, а 
при П1-26 отчитаме слабо стимулиране. Трудно е 
да се предположи, че фунгицид може да 
стимулира дрожденото развитие, затова ние 
отдаваме установеното не на активното 
фунгицидно вещество (което е в ниски 
концентрации), а на усвояването на друга 
съставка в препарата. 

 
 

 
 

Фиг. 2. Влияние на Арметил С върху 
размножителната способност на щам П1-26 

 
При Фермивен средната концентрация на 

фунгицид силно затруднява размножението, а 
при високата – практически размножение няма. 
П1-26 значително по-добре понася добавката 

на Арметил С, като при средната концентрация 
редукцията е 10 % спрямо контролата, а при 
високата – 88 %. 
Можем да обобщим, че Арметил С влияе 

силно върху размножителната способност на 
изследваните щамове, като средните и високите 
концентрации практически блокират 
размножението. Налице е щамова специфика, 
като П1-26 е по-устойчив на влиянието на 
фунгицида. 
Влиянието на Арметил С върху 

ферментационната активност на опитните 
щамове е представено на Фиг.3 и 4.  

 

 
 

Фиг. 3. Влияние на Арметил С върху 
ферментационната активност на щам 

Фермивен 
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Фунгицидът влияе силно върху дрожденото 
размножение, като особено добре това се вижда 
при щам Фермивен. 

 

 
 

Фиг. 4. Влияние на Арметил С върху 
ферментационната активност на щам П1-26 

 
Ниските концентрации на добавката и при 

двата щама не влияят върху алкохолната 
ферментация, което дава основание да се твърди, 
че при приемливи остатъчни количества 
фунгицид по гроздето, проблеми с процеса не 
следва да има. 
И при средните, и при високите концентрации 

фунгицид и при двата щама, ферментационната 
активност е силно подтисната. При средните 
отделеното количество газ е между 2 и 4 пъти по-
малко спрямо контролите. При високите 
концентрации при Фермивен практически 
алкохолна ферментация не протича. 
Отново се вижда специфичност на щамова 

реакция. При високите концентрации препарат 
след 10-ти ден П1-26 показва слаба ферментация. 
Възможно е чрез адсорбция и сваляне в утайка, 
П1-26 да снижава концентрацията на фунгицида 
във ферментационната среда и останалите 
клетки, частично адаптирали се към по-
благоприятните условия, да провеждат частична 
алкохолна ферментация. 
Влиянието на Арметил С върху основните 

физико-химични показатели е представено на 
Фиг.5,6,7 и 8.  
При редуциращите захари само при ниската 

концентрация на добавката и при двата щама не 
се наблюдават съществени различия /Фиг.5/. При 
средната и високата концентрация добавка 
редуциращите захари са във високи количества, 
което се дължи на инхибиращия ефект на 
фунгицида върху ферментационната активност 
на дрождите.  

 

 
 

Фиг. 5. Концентрация на редуциращи захари в 
опитните вина 

 
Резултатите от влиянието на Арметил С върху 

образуваните количества алкохол са представени 
на Фиг.6. Фунгицидът влияе сходно върху двата 
щама. При Фермивен се наблюдава повишение на 
продуцирания етанол със 7 % спрямо контролата. 
Този установен от нас факт се съгласува добре с 
други проучванията [10], според който при ниски 
остатъчни количества от някои пестициди е 
установено повишение на образувания алкохол. 
При средната и високата концентрация на 
препарата малките количества алкохол се дължат 
на слабата ферментация или дори липса на такава 
при щам Фермивен с добавка 3 g/dm3 Арметил С. 

 

 
Фиг. 6. Концентрация на алкохол в опитните 

вина 
 

При пробите с добавен Арметил С се 
установи, че при дози 0,03 g/dm3 и 0,3 g/dm3 се 
променя дрождения метаболизъм в посока 
повишение на титруемата киселинност /Фиг.7/. 
При високата концентрация на препарата  поради 
слабия ход на алкохолна ферментация 
киселинообразуването е по-слабо и в резултат 

211



НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 
2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGIES 

VOLUME LXII 
2015 

 

няма съществени промени в съдържанието на 
титруеми киселини в опитните варианти. 

 

 
 

Фиг. 7. Концентрация на титруеми киселини в 
опитните вина 

 
И при двата изследвани щама в опитните 

варианти концентрацията на летливи киселини е 
завишена, като варира между 0,42 и 1,02 g/dm3, 
изразена като оцетна киселина /Фиг.8/.  

 

 
Фиг. 8. Концентрация на летливи  киселини в 

опитните вина 
 
Считаме, че малките опитни обеми и 

завишеният достъп на кислород спомагат за 
установената тенденция.  Заедно с това обаче 
очевидно е и влиянието на фунгицида в посока 
към завишаване на летливата киселинност. 
Добавката на Арметил С в ниските и средните 
концентрации води до повишение на летливите 
киселини спрямо контролите. При П1-26 това 
увеличение е с около 25%, а при Фермивен 
влиянието отново е по-силно подчертано – с 
около 2 пъти увеличение на летливите киселини. 
При високата концентрация на добавката, при 
която ферментация протича много слабо (П1-26) 
или въобще не протича (Фермивен), отново  

летливата киселинност е по-висока. В резултат на 
макар и слабата дрождена дейност все пак са се 
образували летливи киселини, като щам П1-26 
отново проявява по-висока устойчивост спрямо 
фунгицида и генерира повече киселини, спрямо 
щам Фермивен. 
На Фиг.9 са представени количествата на 

образувани летливи метаболити при добавка на 
Арметил С. 

 

 
 

Фиг. 9. Концентрация на някои летливи  
примеси в опитните вина 

 
При изследване влиянието на Арметил С 

стойностите на летливите метаболити варират в 
нормални за бели вина граници. 
Без да има ясна тенденция, добавката на 

Арметил С леко повишава естерообразуването 
като увеличението в пробите с високите 
концентрации на препарат е средно с 34 %.  
При висшите алкохоли разликите са малки, 

като само при пробите с високи концентрации 
добавка стойностите са по-ниски, отново заради 
слабия ход на алкохолна ферментация. 
Поведението на двата щама относно 

продуцирането на алдехиди е различно. При щам 
Фермивен концентрациите в отделните варианти 
варират слабо, докато при П1-26 при ниска 
концентрация на добавка се забелязва 
увеличение с 25 %, при средната – увеличението 
е 2 пъти и само в пробата с висока концентрация 
на препарат количеството на алдехидите е малко. 
Тези резултати се съгласуват с факта, че П1-26 е 
по-резистентен към Арметил С, което 
установихме в предишните етапи от изследване 
влиянието на фунгицида. 

Заключение 

Въз основа на получените резултати могат да 
бъдат направени следните изводи: 
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1. Арметил С влияе значително върху 
размножителната способност и 
ферментационната активност на изследваните 
щамове дрожди, като при изследваните средни 
концентрации силно инхибира дрождената 
дейност, а при високите – практически не 
позволява развитие; 

2. Арметил С слабо стимулира образуването 
на естери и алдехиди, а при висшите алкохоли 
няма ясна тенденция; 

3. Спрямо Арметил С се отчита специфичност 
на щамова реакция, като  П1-26 е по-резистентен; 

4. При условията на проведения експеримент 
може да се твърди, че Арметил С дозиран в 
средни и високи концентрации влияе силно 
върху дрождената дейност и може да причини 
проблеми в хода на преработката на третирано 
грозде. 
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