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Súhrn: Práca sa zameriava na produkciu etanolu kvasinkami Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3 
s využitím pšenice a tritikale ako surovín. Pšenica (odrody Veldava, MS1234) a tritikale (odrody MS1628, 
PSTC-16) boli pred fermentáciou upravené dvojstupňovou hydrolýzou komerčnými enzýmami 
(Termamyl®SC, Promozyme®D, AMG 300L). Fermentáciou hydrolyzátov pšenice a tritikale 
s východiskovou koncentráciou škrobu 10 % (w/v) sa priemerne získalo 4,90 % (v/v) etanolu. Tiež bola 
uskutočnená simultánna sacharifikácia a fermentácia  pšenice Veldava ako inovačná cesta.  
 
Kľúčové slová: enzýmová hydrolýza, etanolová fermentácia, pšenica, simultánna sacharifikácia 
a fermentácia, tritikale, amylolýza obilovín 

 
1. Úvod 

 
Obilniny sú po hydrolýze na skvasiteľné sacharidy (glukózu resp. maltózu) 

alternatívnymi surovinami pre produkciu etanolu, čím predstavujú obnoviteľný zdroj 
energie pre budúcnosť (KUNAMNENI a SINGH, 2005). Pšeničné zrno obsahuje 58 až 
70% škrobu (v závislosti od odrody) uloženého vo vnútornej časti endospermu  
v podobe škrobových zŕn, ktoré sú buď menšie (A-typ) s veľkosťou 2-10 µm 
alebo väčšie (B-typ) 10-30 µm (PETR a kol., 1999; MA a kol., 2006). V porovnaní so 
zložením tritikale má pšenica vyšší obsah lepku, preto je viac využívaná v pekárskej 
technológií (KUČEROVÁ, 2000). Tritikale je obilninou získanou krížením pšenice 
a raže. Budúcnosť tejto plodiny je sľubná, pretože je viac prispôsobivá 
a rezistentnejšia voči chorobám, suchu a pesticídom ako jej rodičovské druhy 
(SALDIVAR a kol., 2004). V porovnaní s inými obilninami má dvojnásobný podiel 
rozpustných bielkovinových frakcií (albumínu a globulínu) a vyššiu krmnú účinnosť. 
Vďaka dostatočne aktívnym amylázam je tritikale perspektívnou plodinou pre výrobu 
etanolu (SELGEN, 2006).  

Najstarším a dodnes najvyužívanejším mikroorganizmom pre priemyselnú 
produkciu etanolu sú kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Konvertujú sacharidy na 
etanol s malým množstvom vedľajších produktov (KRISCH a SZAJÁNI, 1997). 
Keďže však nemajú schopnosť hydrolyzovať škrob ani dextríny, samotnej fermentácií 
musí predchádzať enzýmová hydrolýza škrobu. Pri hydrolýze dochádza k štiepeniu α–
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glukozidových väzieb, pričom vznikajú sacharidy s menším počtom glukózových 
jednotiek (maltooligosacharidy, maltóza a glukóza). Jedným z inovačných trendov 
výroby etanolu je súčasný priebeh procesov sacharifikácie škrobu a fermentácie 
vznikajúcich skvasiteľných sacharidov. Týmto postupom je možné znížiť inhibíciu 
fermentácie vysokou koncentráciou glukózy a zvýšiť tak výrobnú kapacitu liehovarov. 
Simultánna fermentácia je vhodným procesom aj na výrobu palivového etanolu 
(APAR a ÖZBEK, 2005; KNOX a kol., 2004; PANAGIOTOU a kol., 2005). 
V procese simultánnej sacharifikácie a fermentácie sa komerčne vyrábané enzýmové 
prípravky pridávajú priamo do fermentačného média (PALMAROLA-ADRADOS 
a kol., 2005) a produkty sacharifikácie sú tak súčasne utilizované kvasinkami na etanol 
(BALLESTEROS a kol., 2004; KÁDÁR a kol., 2004; SASSNER a kol., 2006). Na 
rozbeh scukrujúcich enzýmov sa zavádza stupeň tzv. predscukrenia, kedy sa pri teplote 
50oC do stekuteného škrobového substrátu pridávajú scukrujúce enzýmy (GRICHKO 
a VARVARA, 2004). Avšak problémom celého procesu je odlišné teplotné optimum 
enzýmov a kvasiniek. Toto sa čiastočne rieši použitím termotolerantných kvasiniek, 
ktoré sú schopné fermentovať glukózu na etanol pri teplote okolo 40°C 
(BALLESTEROS a kol., 2004).  

Palivový etanol je v súčasnosti významnou komoditou vzhľadom na celosvetový 
rozmach automobilizmu (a dopravy vo všeobecnosti) a zásoby resp. ceny ropy na 
svetových trhoch. Predložená práca predstavuje začiatok systémového vývoja 
efektívnej produkcie palivového etanolu v reťazci šľachtiteľ - pestovateľ - výrobca - 
spotrebiteľ, v rámci ktorého sa jedná o kooperácií tímu pracovníkov z Výskumného 
ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave 
a Katedry biotechnológií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Použité obilniny  
sú prvými, ktoré sa v rámci spomínanej kooperácie budú testovať a boli vybraté 
z viacerých hľadísk. Hlavným kritériom bol vyšší obsah škrobu (ako je bežný 
v klasických obilninách) a príslušnosť k nepotravinárskym odrodám. Toto kritérium je 
významné z pestovateľského hľadiska, pretože odrody, ktoré nie sú vhodné pre 
pekárske využitie, sa vyznačujú vyššou odolnosťou voči chorobám a je ich možné 
pestovať aj v severnejších oblastiach Slovenska. Cieľom tejto práce bolo porovnať 
klasickú etanolovú fermentáciu enzýmových hydrolyzátov pšenice a tritikale so 
simultánnou sacharifikáciou a fermentáciou za použitia komerčných amyláz a 
kvasiniek Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3. 
 

2. Materiál a metódy 
 

2.1. Materiál 
 

Pšenicu (Triticum aestivum) odrody Veldava, MS1234 a tritikale (Trititosecale 
species) odrody PSTC-16, MS1628 v zošrotovanej forme poskytol Výskumný ústav 
rastlinnej výroby, Piešťany. 

Komerčné enzýmové prípravky Termamyl®SC (termostabilná α-amyláza, 
E.C.3.2.1.1),  Promozyme®D  (pululanáza, E.C.3.2.1.41) a AMG 300L 
(glukoamyláza, E.C.3.2.1.3) sme získali od firmy Novozymes, Dánsko. Množstvá 
prípravkov použitých v našich experimentoch zodpovedali odporúčaniam výrobcu a  
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v jednotlivých prípadoch boli nasledovné: Termamyl 0,3 ml/kg škrobu, 
Promozyme®D a AMG 0,8 ml/kg škrobu. 

Kvasinky Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3 (Mikrobiologická zbierka Katedry 
biochemickej technológie FCHTP STU v Bratislave) boli dlhodobo uchovávané na 
šikmom agare s YDA pôdou (kvasničný extrakt 10g/l, agar 20g/l, glukóza 20g/l) 
v chladničke pri 4oC.  

Inokulačné médium (g/l): glukóza – 10,0; (NH4)2SO4 – 5,0; kvasničný autolyzát – 
3,0; KH2PO4 – 2,0; MgSO4.7H2O – 1,0; CaCl2 - 0,1; NaCl - 0,1; pH 4,5, médium bolo 
sterilizované 20 minút pri 120oC. Po ochladení bolo 100 ml média naočkované dvoma 
mikrobiologickými očkami kultúry kvasiniek zo šikmého agaru a kultivované 24 
hodín na trepačke (170 ot./min) pri 30oC.  

Propagačné médium (g/l): glukóza – 50; kvasničný autolyzát - 5; peptón – 10. 
Hodnota pH bola upravená na 4,5 a médium sterilizované 20 minút pri 120oC. 
Propagačné médium (100 ml) bolo naočkované 5ml inokulačnej pôdy a kultivované 24 
hodín na trepačke (170 ot./min) pri 30oC.  

Fermentačné médium (g/l): škrobový hydrolyzát s obsahom glukózy – 100-108; 
(NH4)2SO4 – 5,0; kvasničný autolyzát – 5,0; KH2PO4 – 2,0; KHPO4 – 2,0; CaCl2 - 0,5; 
NaCl – 0,5; počiatočné pH 5. Médium bolo sterilizované 20 minút v autokláve pri 
120°C. 
 

2.2 Príprava škrobových hydrolyzátov  
 

Zo vzoriek cereálneho šrotu sme pripravili po 500 ml suspenzie (obsah škrobu 10 
%, w/v), nasledovala úprava pH na pH 5,25 – 5,30 (optimálne pH pre komerčnú 
termostabilnú α-amylázu). Po zahriati suspenzie sme pridali 2/3 prípravku 
Termamyl®SC, stekuťovanie v tlakovom zariadení pri 110°C trvalo 2 – 3 min. Potom 
bolo tlakové zariadenie ponechané uzavreté bez ohrevu ešte 4-5 min. Po pridaní 
zvyšného množstva stekuťujúceho prípravku (1/3 odporúčaného množstva) prebiehalo 
stekutenie ďalších 20 min. pri 90°C. Potom po ochladení sme upravili pH na hodnotu 
5 a následne bol pridaný scukrujúci prípravok, ktorým bola zmes Promozyme®D a 
AMG 300L v pomere 9:1. Scukorňovanie prebiehalo pri 60°C vo vodnom kúpeli. Po 
ukončení hydrolýzy bol stanovený obsah glukózy. Zo získaných hodnôt sme vypočítali 
dextrózový ekvivalent (DE). Hydrolýza bola ukončená, ak sa DE hydrolyzátu blížil 
k hodnote 100%. 
 
2.3 Etanolová fermentácia 
 

Zo škrobového hydrolyzátu sme doplnením ďalších zložiek (kvasničný autolyzát, 
(NH4)2SO4, KH2PO4, KHPO4, CaCl2, NaCl) pripravili fermentačné médium. Médium 
bolo sterilizované 20 minút v autokláve pri 120oC, fermentačná pôda  bola naočkovaná 
30 ml propagačného média kvasiniek Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3 tak, aby 
celkový objem fermentačného média bol 500 ml. Hodnotu pH sme upravili na 5, 
potom boli nasadené kvasné uzávery a banky boli vložené do termostatu (30°C). Po 72 
h sme odobrali vzorky na stanovenie obsahu glukózy a etanolu. 



82                                                                                                             Ľachká, K. et al. 
 

2.4 Simultánna sacharifikácia a fermentácia 
 

Zo vzoriek obilného šrotu sme pripravili po 500 ml suspenzie (obsah škrobu 10, 15 
a 20 %, w/v), pH bolo upravené na hodnoty 5,25 – 5,30. Po dôkladnom rozmiešaní 
a uzavretí bola suspenzia zahriata na vodnom kúpeli na teplotu 65°C, kedy boli 
pridané 2/3 množstva prípravku Termamyl®SC. Nasledovalo  zahrievanie v tlakovom 
zariadení pri 110°C s výdržou 2-3 min. Potom bola suspenzia ponechaná v tlakovom 
zariadení po dobu 4 min bez ohrevu, po otvorení sme pridali 1/3 množstva 
stekuťujúceho prípravku a zahrievali 15-20 min. Po ochladení na 60°C bola odobraná 
vzorka na stanovenie redukujúcich látok, pH v nej sme upravili na 5,0, ďalej bol 
pridaný scukrujúci prípravok (zmes Promozyme®D a AMG 300L v pomere 9:1) 
a suspenziu sme nechali predscukrovať 30 min v termostate pri 60°C. Po ochladení 
(pri laboratórnej teplote) pod 30°C sme pridali zložky fermentačného média a 10 ml 
inokula kvasiniek Saccharomyces  cerevisiae CCY-11-3 v koncentrácii 2,6.109 
buniek/ml. Po premiešaní v banke boli nasadené kvasné uzávery a banky vložené do 
termostatu (30°C). Experiment prebiehal 6 dní pri 30°C a po ukončení  fermentácie 
bol stanovený obsah glukózy a etanolu. 
 
2.5 Analytické stanovenia 
 

Škrob vo vzorkách cereálií sme stanovili polarimetrickou metódou podľa Ewersa 
(STN 461011-37) a obsah amylózy spektrofotometricky. Koncentrácia glukózy bola 
stanovená setom Glukosa GOD 1500 (PLIVA-Lachema Brno a. s., CZ). Zo získaných 
hodnôt sme vypočítali dextrózový ekvivalent (DE), ktorý vyjadruje stupeň konverzie 
škrobu podľa vzorca: 

       
                                             určená koncentrácia glukózy 

   DE [%]  =       ————————————     x  100 
                        teoretická koncentrácia glukózy 

 

Obsah redukujúcich látok v stekutenej cereálnej suspenzií počas simultánnej 
sacharifikácie a fermentácie sme stanovili pomocou kyseliny 3,5-dinitrosalicylovej 
(MILLER, 1959). Koncentrácia etanolu po fermentácií bola stanovená v destiláte 
pyknometricky (DAVÍDEK a kol., 1981).  
 

3. Výsledky a diskusia 
 

3.1 Charakterizácia suroviny 
 

V obilnom šrote sme najprv stanovili obsah škrobu a amylózy (Tab. 1). Obsah 
amylopektínu bol stanovený odpočítaním amylózy z celkovej hodnoty škrobu. 
Výsledky sú priemerom 3 paralelných stanovení. 

Pšenica a tritikale predstavujú v súčasnosti na Slovensku najperspektívnejšie 
komodity pre produkciu palivového etanolu. Použité substráty boli dodané z VÚRV 
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v Piešťanoch, pričom ich výber bol zameraný na také, ktoré disponujú vyšším 
obsahom škrobu. Pre dôkladnejšiu charakterizáciu suroviny bol stanovený aj obsah 
amylózy. Zistili sme, že odroda tritikale PSTC16 má najvyšší obsah škrobu a aj 
amylopektínu. Je dokázané, že odrody neobsahujúce amylózu, (t.j. takmer 100% 
amylopektínu) vykazujú jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti predovšetkým 
nižšiu viskozitu zmazovateného škrobu, vyššiu stabilitu a čírosť gélu (FRIGÅRD 
a kol., 2002). 
 
Tab. 1: Obsah škrobu, amylózy a amylopektínu v sušine šrotu pšenice a tritikale 

Substrát Škrob [%] Amylóza [%] Amylopektín [%] 

Veldava 69,1 30,8 38,3 Pšenica 
MS1234 68,4 31,8 36,6 

MS1628 65,7 28,7 37,0 Tritikale 
PSTC16 72,5 28,3 44,2 

 
3.2 Enzýmová hydrolýza 
 

Enzýmová hydrolýza za použitia komerčných enzýmov prebieha v dvoch krokoch 
(stekutenie a scukornatenie). Na stekuťovanie škrobu sa používajú termostabilné α-
amylázy, pretože tento proces prebieha pri zvýšenej teplote (nad 95°C ) a trvá asi 1 – 2 
hodiny. Po stekuťovaní škrobu sa v reakčnej zmesi nachádzajú dextríny, ktoré sú z 
90% neskvasiteľné, preto je potrebné scukornatenie. Vtedy dochádza k ich 
enzýmovému štiepeniu glukoamylázou resp. v zmesi s pululanázou na maltózu 
a glukózu. Aj v rámci experimentálnej práce sme zo šrotu obidvoch testovaných 
obilnín najprv pripravili hydrolyzáty. Z jednotlivých vzoriek pšenice a tritikale boli 
pripravené suspenzie s obsahom škrobu 10 % (w/v), ktoré sme hydrolyzovali 
komerčnými enzýmami Termamyl®SC, Promozyme®D a AMG 300L. Enzýmová 
hydrolýza trvala 29 hodín a účinnosť procesu bola vyhodnocovaná stanovením 
koncentrácie glukózy a výpočtom dextrózového ekvivalentu. Výsledky sú uvedené 
v Tab. 2 a sú priemernými hodnotami z troch stanovení. 

 
Tab. 2: Obsah glukózy a dextrózový ekvivalent v hydrolyzátoch pšenice a tritikale po 29 h hydrolýzy 

Pšenica Tritikale Substrát 
Veldava MS1234 MS1628 PSTC16 

Glukóza [g/l] 108 101 107 108 

DE [%] 97 90 96 97 
 
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že hydrolýza prebehla s vysokou účinnosťou, 

čo poukazuje na vhodnosť výberu enzýmov i podmienok scukornenia. Dextrózový 
ekvivalent hydrolyzátov sa pohyboval v rozmedzí DE 90  –  97 %. 
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3.3 Etanolová fermentácia hydrolyzátov pšenice a tritikale 
 

Hydrolyzáty pripravené v predchádzajúcej časti práce boli substrátom v následnej 
etanolovej fermentácií. Z dôvodu zabezpečenia dobrej rastovej a produkčnej 
schopnosti kvasiniek boli k hydrolyzátom pridané ďalšími zložky fermentačného 
média (kvasničný autolyzát, (NH4)2SO4, KH2PO4, KHPO4, CaCl2, NaCl). Fermentácia 
bola vsádzková pri 30°C uskutočnená kvasinkami Saccharomyces cerevisiae CCY-11-
3. Po ukončení procesu (72 h) boli odobraté vzorky na stanovenie glukózy a etanolu. 
Výsledky uvedené v Tab. 3 a na Obr.1 sú priemerom  troch paralelných stanovení.  
 
Tab. 3: Obsah glukózy a etanolu v médiu po 72 hodinovej fermentácií cereálnych hydrolyzátov 

Substrát Glukóza [g/l] Etanol [%,v/v] 

Veldava 0,18 5,0 
Pšenica 

MS1234 0,06 4,6 

MS1628 0,03 4,9 
Tritikale 

PSTC-16 0,02 5,1 
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Obr. 1: Konverzia glukózy na etanol (%) po 72 h fermentácie hydrolyzátov pšenice (Veldava, MS1234) 

a tritikale (MS1628, PSTC16) (pri počiatočnom obsahu škrobu 10%, w/v) kvasinkami  
Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3 pri 30°C. 

 
Z výsledkov v Tab. 3 a na Obr. 1 je zrejmé, že konverzia glukózy na etanol ako aj 

koncentrácia zvyškovej glukózy vo vyfermentovanom médiu sú navzájom 
porovnateľné. Najvyššiu konverziu glukózy na etanol (91 %) sme zaznamenali u 
tritikale PSTC16, pri ktorom sme z pripraveného hydrolyzátu (DE po scukrovaní 97) 
získali fermentáciou roztok obsahujúci 5,1 % (v/v) etanolu. V súvislosti 
s dosiahnutými výsledkami upozorňujeme na fakt, že práve šrot tritikale PSTC16 mal 
z testovaných obilnín najvyšší obsah škrobu a amylopektínu.  



Nova Biotechnologica VI-I (2006)                                                                                85 

3.4 Simultánna sacharifikácia a fermentácia 
 

 V ďalšej experimentálnej práci sme uskutočnili simultánnu sacharifikáciu a 
fermentáciu pšenice Veldava. K stekutenému hydrolyzátu (DE 16) s teplotou 60 °C 
sme pridali scukrujúce enzýmy. Po 30 min ich pôsobenia a ochladení na 30 °C boli 
pridané aj kvasinky Saccharomyces cerevisiae CCY 11-3. Ďalšia sacharifikácia 
spojená s fermentáciou prebiehala 6 dní pri pH 5 a teplote 30°C. Dosiahnuté výsledky 
sú uvedené v Tab. 4 a na Obr. 2. Sú priemerom 3 paralelných stanovení. 
 
Tab. 4: Obsah glukózy a etanolu po 144 hodinovej simultánnej sacharifikácií a fermentácií stekuteného a  
predscukreného šrotu pšenice Veldava 

Po stekutení Po sacharifikácii a 
fermentácii Obsah škrobu pred hydrolýzou 

[%] Redukujúce 
látky [g/l] DE [%] Glukóza 

[g/l] 
Etanol 
[%,v/v] 

10 18,1 16 0,02 5,0 

15 21,9 13 0,11 7,2 

20 33,4 15 0,03 9,5 
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Obr. 2: Konverzia glukózy na etanol (%) po 6 dňoch simultánnej sacharifikácie a fermentácie stekutenej 

suspenzie šrotu pšenice Veldava s počiatočným obsahom škrobu 10, 15 a 20% (w/v)  kvasinkami 
Saccharomyces cerevisiae pri 30°C 

 
Na základe výsledkov uvedených v Tab. 4 a na Obr.2 konštatujeme po 6 dňoch 

experimentu sme zaznamenali skoro úplnú spotrebu glukózy a jej konverziu na etanol 
84 – 88%. Hodnoty konverzie glukózy na etanol klesali zvyšovaním vstupnej 
koncentrácie škrobu v hydrolyzovaných suspenziách.  

Z porovnania výsledkov oboch spôsobov fermentácie pšenice Veldavy s 
počiatočným obsahom škrobu 10%, (w/v) vyplývajú nasledovné závery. V prvom 
prípade bol ako vstupná surovina pre etanolovú fermentáciu pripravený hydrolyzát 
s DE 97 %, ktorý obsahoval 108 g/l glukózy. Po fermentácií  hydrolyzát obsahoval 
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0,18 g/l neskvasenej glukózy a 5,0 % (v/v) etanolu, čo predstavovalo konverziu 
glukózy na etanol 91 %. Proces trval maximálne 101 hodín. V druhom prípade bol 
vstupnou surovinou stekutený hydrolyzát, fáza scukrenia a fermentácie prebiehali 
súčasne Pri výpočte konverzie glukózy na etanol sme vychádzali z predpokladu, že 
konverzia škrobu na glukózu prebehne na 100% (t.j. akoby kvasinky mali k dispozícií 
111,11 g/l glukózy). Vyfermentované médium obsahovalo 5,0 % (v/v) etanolu 
(rovnako ako v prvom prípade) a 0,02 g/l zvyškovej glukózy. Zistili sme, že celková 
časová dĺžka procesov bola rôzna, simultánne scukrovanie a fermentácia trvali o 42 
hod dlhšie. Keďže však počas procesu sacharifikácie a fermentácie sme vzorky na 
stanovenie etanolu a zvyškovej glukózy neodoberali, je možné, že sme pokus mohli 
ukončiť aj skôr. Vzhľadom na túto skutočnosť  v budúcnosti plánujeme sledovanie 
kinetiky deja a  optimalizáciu významných parametrov procesu. 

Vo väzbe na zdokonaľovanie využitia pšenice a tritikale na výrobu palivového 
etanolu upozorňujeme ešte na to, že testovanými postupmi hydrolýzy a následnej 
etanolovej fermentácie je možné získať popri etanole ďalší významný produkt, a to 
tuhý podiel oddelený po hydrolýze zošrotovaných obilnín. Tento produkt je tvorený 
obalovými zložkami zrna a  obsahuje predovšetkým vlákninu a bielkoviny. Vďaka 
tomu je atraktívny z krmovinárskeho hľadiska resp. po ďalšom opracovaní je vhodný 
aj pre humánnu výživu. Takéto produkty môžu byť základom funkčných potravín. Na 
druhej strane, oddelenie obalových zložiek zrna pred fermentáciou kladne ovplyvní aj 
fermentačný proces. Inou možnosťou je oddelenie tuhého podielu po skončení 
fermentácie. Aj v tomto prípade ide o cenný bočný produkt, ktorý v porovnaní s vyššie 
spomínaným je navyše obohatený o kvasničnú biomasu. 

 
4. Záver 

 
V práci bola uskutočnená etanolová fermentácia hydrolyzátov šrotu pšenice 

(Veldava, MS1234) a tritikale (MS1628, PSTC-16). U pšenice Veldava sme 
uskutočnili aj simultánnu sacharifikáciu a fermentáciu. V prvom prípade boli 
substrátmi fermentácie média pripravené enzýmovou hydrolýzou suspenzií šrotov 
pšenice alebo tritikale (počiatočný obsah škrobu 10%, w/v) použitím komerčných 
enzýmových prípravkov Termamyl®SC, Promozyme®D a AMG 300L. Hydrolýza 
bola dvojstupňová a trvala 29 hodín. Použité enzýmové prípravky ako aj celý proces 
amylolýzy bol zameraný na získanie hydrolyzátov s maximálnym obsahom glukózy. 
Hydrolyzáty (DE 90 - 97%) boli následne fermentované 72 hodín pri 30°C a po 
fermentácií sa stanovil obsah glukózy a etanolu. Zistilo sa, že po tomto čase bol obsah 
etanolu v rozmedzí od 4,6 do 5,1 % (v/v) (v závislosti od druhu substrátu), čo 
predstavuje konverziu glukózy na etanol 88 – 92 %. Z dosiahnutých výsledkov 
vyplýva, že použité substráty ako aj zvolené podmienky procesu boli vhodné.  

V procese simultánnej sacharifikácie a fermentácie stekutených hydrolyzátov 
pšenice Veldava (počiatočný obsah škrobu 10, 15 a 20 %, w/v) sa konverzia glukózy 
na etanol pohybovala od 84 do 88 %. Po fermentácií pšenice Veldava (počiatočný 
obsah škrobu 10 %, w/v) sme v oboch prípadoch vo vyfermentovanom médiu stanovili 
5,0 % (v/v) etanolu. Uskutočnený proces simultánnej sacharifikácie a fermentácie je 
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možné zefektívniť výberom vhodnejších podmienok procesu, amylolytických 
enzýmov alebo použitím termotolerantných mikroorganizmov.  
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Production of ethanol with using enzyme hydrolysates of wheat and 
triticale 
 
Abstract: This paper is focused on production of ethanol by yeast Saccharomyces cerevisiae CCY-11-3. 
Wheat (species Veldava, MS1234) and triticale (species MS1628, PSTC-16) were hydrolyzed by two-step 
hydrolysis using commercial enzymes (Termamyl®SC, Promozyme®D, AMG 300L). Approximately 4.90 
% (v/v) of ethanol was obtained after fermentation of hydrolysates with initial starch concentration 10 % 
(w/v). Simultaneous saccharification and fermentation of wheat Veldava was realized as process innovation.  
 
Key words: enzyme hydrolysis, ethanol fermentation, wheat, simultaneous saccharification and 
fermentation, triticale, amylolyse of cereals 
 
 
 


