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Abstract 
There has been a study of the influence of two commercial preparation nitrogen sources - Vitiamin and Aktiferm and 

mixture thereof, on the vital activity of two commercial wine yeast strains of the genus Saccharomyces cerevisiae. Were 
studied enzyme activity, the efficiency of the process and the production of certain volatile metabolites /common esters 
common aldehydes, higher alcohols /. It was found that the investigated preparations enhance the fermentation activity of 
the yeast, accelerate the start of the alcoholic fermentation and secure her to the end, increases the efficiency of 
conversion of the substrate into ethanol. It has been shown that the addition of the studied nitrogen source stimulates the 
production of esters and decrease the synthesis of higher alcohols and aldehydes in the experimental wine, which has a 
positive effect on the flavor of the finished product. The influence of the preparations is different in different strains.  
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Въведение 
Гроздовият сок съдържа всички вещества, 

необходими за растежа на дрождената клетка и 
ферментационния процес. И докато количеството 
на въглеродните източници в гроздовия сок в 
пъти надвишават хранителните нужди на 
дрождите, то азотните източници са твърде 
различни по състав и концентрация и обикновено 
се явяват лимитиращ фактор за растежа на 
дрождите [4]. Съставът на азотните източници 
засяга както растежа на дрождите, така и 
продължителността и скоростта на ферментация 
[2]; [10]. Наличието на азот в средата често може 
да бъде лимитиращ фактор. Стойности под 150 
mg/dm3 усвоим азот (YAN) в мъстта са свързани 
с твърде висока вероятност за проблеми с 
ферментацията [3]. Съдържанието на усвоим азот 
зависи от сорта и качеството на гроздето, от 
технологичните операции и други фактори [10]; 
[11]. Усвоимият азот се съдържа под две форми – 
неорганичен /основно  амониеви соли/ и 
органичен /основно аминокиселини/ [8]; [10]. 
Най-важната аминокиселина за дрождения 
растеж в гроздова мъст е аргининът [5]. 

В хода на алкохолната ферментация се 
образуват редица вторични продукти, които имат 
отношение към вкуса и аромата на виното [7]; 
[11]. Азотът, освен че влиза в състава на част от 
тези продукти, регулира и образуването им [12]; 
[13]. Много от тях взимат участие в букета на 
виното като желани или нежелани аромати, в 
зависимост от техните концентрации и типа 
вино. 

Добавянето на азотен източник в мъст бедна 
на такива по време на ферментация е широко 
използвано от технолозите в наши дни, като 
предпазна мярка срещу евентуални проблеми [6]; 
[9]. 

Целта на проучването е да се изследва 
влиянието на два комерсиални препарата 
хранителни добавки – “активатори” на 
алкохолната ферментация: Витиамин, съставена 
източник на неорганичен азот и Актиферм – 
смес от източници на органичен и неорганичен 
азот, върху жизнената дейност на два търговски 
препарата сухи винени дрожди. 

Материали и методи 
За експерименталната работа използувахме 

стерилен гроздов сок с концентрация на 
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редуциращи захари 218 g/dm3, титруема 
киселинност 5,45 g/dm3, изразена като винена 
киселина, рН 3,40, концентрация на асимилируем 
азот 145 mg/dm3. В опита включихме два 
търговски щама винени дрожди от вида 
Saccharomyces cerevisiae, съответно Витилевюр и 
КД. На базата на препоръчаните дози 
реализирахме три опитни варианта – добавка на 
0,20 g/dm3 Актиферм, добавка на 0,20 g/dm3 
Витиамин и добавка на смес от 0,10 g/dm3 
Актиферм и 0,10 g/dm3 Витиамин.  

Размножителната способност проучихме чрез 
посявка в стерилен гроздов сок и последващо 
броене на камера на Бюркер; ферментационната 
активност – в бутилки със 150 cm3 стерилен 
гроздов сок, по тегловния метод [1]; 
концентрациите на редуциращи захари, алкохол, 
титруеми и летливи киселини, общите естери, 
висшите алкохоли и алдехидите определихме 
чрез обощоприетите във винарската практика 
методи [1]. За определяне влиянието на 
препаратите върху ефективността на алкохолна 
ферментация изчислихме коефициента на 
превръщаемост  на захарите в алкохол и 
процентното количество от захарите, използвани 
за образуване на aлкохол. 

  

Резултати и обсъждане 
Влиянието на добавките от Витиамин и 

Актиферм върху размножителната способност на 
щамовете е представено на Фиг.1 и 2. 

 

 
Фиг. 1. Влияние на азотните добавки върху 
размножителната способност на щам КД 
 
При щам КД динамиката на размножение е 

сходна между отделните варианти, както при 
чистия препарат на щам КД, така и при 
разработените три варианта с азотни добавки. 

При тях още в първите 24 часа се наблюдава 
силно нарастване на концентрацията на клетки, 
което надвишава 50.106 клетки/ cm3 . Върху този 
бърз старт влияе най-вероятно  количеството на 
вложения азот. Най- добри резултати 
наблюдаваме при варианта с комбинирана 
добавка (КД+Микс). При тази проба  
комбинираното въздействие на органичен и 
неорганичен азот  води до максимално 
натрупване на клетки в средата достигащо  
212,7.106 клетки/cm3,  което представлява  с 8,3 % 
повече клетки в сравнение с пробата с добавен 
Актиферм. Този резултат отдаваме на по-
високото съдържание на органичен азот при 
добавката Актиферм, който се усвоява 
значително по-бавно от дрождите. При 
Витиамин тенденцията доближава тази на 
комбинирания препарат, разликата в 
концентрациите на активни клетки представлява 
2,6% . 

 

 
Фиг. 2. Влияние на азотните добавки върху 
размножителната способност на щам 

Витилевюр 
 

При щам Витилевюр се наблюдават 
аналогични тенденции за стимулиращо действие 
на препаратите върху размножителната му 
способност. Тук достигнатите клетъчни 
концентрации са значително по-високи – до 
300.106 клетки/cm3 при варианта 
Витилевюр+Микс,  като разликата спрямо 
пробата с Актиферм е около 20%.  

Като обобщение и  давата типа комерсиални 
препарати Витиамин и Актиферм влият 
съществено върху размножителната способност 
на двата щама винени дрожди. Най-голямо 
натрупване на клетки имаме при подхранването с 
комбинирания препарат. Отдаваме това на по-
голямото разнообразие на азотни компоненти, 
добавени едновременно в средата, което на 
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практика влияе не само върху растежа на 
клетките, но и спомага за извеждането на 
ефективен процес на алкхолна ферментация. 

Влиянието на препаратите Актиферм и 
Витиамин върху ферментационната активност на 
проучваните щамове е представено на Фиг.3 и 4. 
И при двата щама наблюдаваме аналогична на 
размножението тенденция. 

 
 

Фиг. 3. Влияние на азотните добавки върху 
размножителната способност на щам КД 
 

 
 

Фиг. 4. Влияние на азотните добавки върху 
размножителната способност на щам 

Витилевюр 
 
Пробите, при които имаме вложени добавки 

се различават драстично от контролите. В 
първите 24 часа не се наблюдават съществени 
разлики. След 48 часа пробите с добавка на азот 
отделят между 34 и 60 % повече СО2 спрямо 
контролите, след 72 часа предимството е в 
граници 34-50 %. Алкохолната ферментация при 
пробите с добавен азот практически завършва 
около 120-тия час, докато ферементацията при 
контролите продължава до 216-тия час. Няма 
съществена разлика между трите варианта с 
добавен азотен източник. Слабо предимство има 

при пробите с неорганичен азот – Витиамин, 
като вероятно това се дължи на  по-лесното 
асимилиране на неорганичен азот от съотвения 
щам.  

Стойностите на основни физикохимични 
показатели на опитните вина са представени в 
Табл.1.  

 
Таблица 1. 

Основни  физико-химични показатели на 
опитни вина 

Вар. РЗ, 
g/dm3 

А, 
%vol 

ТК, 
g/dm3 

ЛК, 
g/dm3 К

ое
ф

. 

КД 
контрола 

7,80 11,80 5,10 0,85 0,56 

КД+Вит. 1,34 13,00 5,70 0,50 0,60 
КД+Акт. 1,50 13,20 5,57 0,65 0,60 
КД+Микс 2,10 12,80 6,00 0,60 0,59 

VL 
контрола 

8,20 11,50 5,20 0,75 0,55 

VL+Вит. 1,60 12,70 6,03 0,48 0,58 
VL+Акт. 2,00 12,60 5,50 0,50 0,58 
VL+Микс. 2,14 12,60 7,00 0,40 0,58 

*Концентрации на: РЗ – редуциращи захари; 
А – алкохол; ТК – титруеми киселини; ЛК – 
летливи киселини; Коеф. – коефициент на 
превръщаемост на захарите в етанол. 

 
В контролните проби са останали 

неизферментирали захари, което свързваме с по-
ниската концентрация на усвоим азот. Във 
всички варианти с добавен азот ферментацията е 
довършена до край и захарите са под 3 g/dm3. 
Количествата на образувания алкохол 
съответствува на изферментиралите захари, като 
във вариантите с добавен азот са достигнати 
концентрации 13,20 % об. при щам КД и 12,70 % 
об. при щам Витилевюр. Това е средно с 10,5 % 
повече алкохол, което отчитаме като значимо. 
При тези проби коефициентът на превръщаемост 
на захарите в етанол е около 0,58-0,60, докато 
при пробите без добавен азот същия коефициент 
е 0,55-0,56. Следователно добавката на азот и под 
двете форми повишава ефективността на 
ферментационния процес. Най-много алкохол е 
образуван в пробите с добавен органичен азот 
/Актиферм/, което се съгласува с разбирането, че 
тази форма на азота се усвоява по-бавно, но по-
пълно. 

Концентрациите на титруемите киселини в 
пробите с добавени азотни стимулатори са по-
високи от тези в контролните проби, като най-
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високи стойности достигат пробите със смесено 
подхранване от неорганичен и органичен азот. 
Киселинният баланс в хода но ферментационният 
процес е резултат от действието на редица 
фактори, от съотношението между разграждането 
и синтеза на киселини и силно зависи от щама 
дрожди. 

Стойностите на летливите киселини са малко 
високи, но това е подчертано при пробите без 
добавен азот. Вероятно недостига на азотни 
източници затруднява нормалния ход на 
ферментацията, включват се и други 
метаболитни пътища, при което се натрупват 
повече летливи киселини. 

На Фиг.5 е представена ефективността на 
алкохолната ферментация при отделните 
варианти, като е изчислен процентът от усвоения 
субстрат за етанол и за вторични продукти и 
биомаса.  
 

 
 
Фиг. 5. Влияние на азотните добавки върху 

ефективността на алкохолната ферменатция 
 
Добавянето на азотен източник съществено 

увеличава ефективността на процеса, като при 
контролите, без добавен азот, над 10% от 
субстрата се изразходва за вторични продукти, а 
при пробите с добавен азот този процент не 
надхвърля 5 %. Най-малко субстрат за странични 
продукти разходва вариантът щам 
КД+Актиферм – 2,5%. Органичната съставка във 
варианта облекчава метаболизма на дрождените 
клетки и дава възможност за по-ефективното му 
протичане.  

Влиянието на азотните добавки върху 
способността на проучваните дрождени щамове 
да образуват летливи вторични метаболити е 
представено на Фиг.6. 

 Стойностите на алдехидите варират между 18 
и 34 mg/dm3, като най-много са в контролната 
проба с дрожди Витилевюр. При всички 

варианти с добавен азот, концентрацията на 
алдехиди е по-ниска, което  влияе положително 
на плодовите нотки на опитните вина. Няма ясна 
тенденция дали добавянето на неорганичен или 
органичен азот снижава повече синтеза на 
алдехиди.  

 

 
 
Фиг.6. Влияние на азотни добавки върху 
синтеза на летливи метаболити  
 

Стойностите на продуцираните висши 
алкохоли от проучваните щамове в контролните 
проби /без добавен азот/ са около 150 mg/dm3, а в 
пробите с добавен азот те са средно с 20-25%  по-
малко. Този факт потвърждава разбирането, че 
недостигът на усвоим азот във ферментационната 
среда принуждава клетките да дезаминират 
налични аминокиселини, като в резултат 
образуват съответни висши алкохоли. При 
достатъчно усвоим азот или добавен такъв, този 
метаболитен път е реализиран от дрождите в по-
ниска степен. По-ниската концентарция на висши 
алкохоли е благоприятна за свежия плодов 
аромат на вината. Сравнително по-слабо е 
влиянието на азотните стимулатори върху 
естерообразуването. Почти във всички варианти 
с добавен азот концентрацията на естери е по-
висока отколкото в контролните проби. Най-
силно увеличение на образуваните естери се 
наблюдава  при щам Витилевюр с добавен 
органичен азот, като увеличението е с около 15-
18 %. Това се отразява благоприятно върху 
свежестта на аромата на вината. При щам КД 
разликите в количеството на естерите е по-малка, 
като отново леко завишение отчитаме при 
добавката на органичен азот. 

 
 

Заключение 
Въз основа на получените резултати могат да 

бъдат направени следните изводи: 
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1. Установено е, че проучваните хранителни 
добавки Актиферм и Витиамин, самостоятелно и 
в комбинация, повишават размножителната 
способност и ферментационната им активност на 
дрождите КД и Витилевюр, ускоряват старта на 
алкохолната ферментация и спомагат за 
протичането ù до край; 

2. Установено е, че добавката на азотни 
източници във ферментационната среда 
повишава ефективността на усвояване на 
субстрата, а недостигът на азот понижава 
коефициентите на превръщаемост на захарите в 
етанол; 

3. Потвърдено е, че добавката на амониев азот 
по-силно стимулира дрожденото развитие, а 
добавката на органичен азот влияе по-умерено на 
размножителната способност и кинетиката на 
алкохолна ферментация, но стабилизира процеса 
и влияе върху образуваните метаболити; 

4. Доказано е, че добавянето на проучваните 
хранителни добавки леко стимулират 
продуцирането на естери и понижават синтеза на 
висши алкохоли и алдехиди във 
ферментационната среда. Това се отразява 
положително върху аромата на готовия продукт, 
подчертавайки плодовите нюанси; 

5. Щамовете реагират специфично на азотните 
стимулатори,  което изисква проучване и 
адаптация на азотното хранене към конкретните 
прилагани стартерни култури дрожди. 
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