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Abstrakt: 

 Bakalářská práce na téma Využití kvasinek v technologii výroby krmných směsí se 

postupně zabývá obecnou charakteristikou kvasinek, vlivem krmných směsí na zvířata, 

využitím technologických výrob v České republice a ve světě s konkrétním popisem 

výroby ve firmě Biocel Paskov a.s. Svou práci jsem rozšířila také o experimentální část, 

kde jsem zkoumala rychlost množení kvasinek závislou na čase. Na závěr práce je 

zhodnocen přínos výrob krmných směsí. 

 

Klíčová slova: kvasinky, krmné směsi, fermentace, bílkoviny, biomasa 

 

Abstract: 

  The Bachelor thesis on Use of yeast in the production technology of feed mixtures 

with gradually with general characteristics of yeast, the influence of compound feeds for 

animals, using the technology of production in the Czech Republic and in the world with a 

specific description of the production company Biocel Paskov a.s. His thesis was expanded 

to include an experimental part, where I examined the speed of propagation of yeast 

dependent on time. At the conclusion of the work is assessed contribution of production of 

feed mixtures. 
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1.ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Kvasinky se řadí mezi heterotrofní mikroorganismy, které spadají pod 

jednobuněčné houby (Fungi). Rozmnožují se převážně pučením, které probíhá tak rychle, 

že se brzy usazují v kvasící tekutině na dno nádoby. Necháme-li usazeninu jemně rozptýlit 

ve vodě, je možné pozorovat množství jednotlivých buněk. 

Metabolismus kvasinek je využíván při mnoha výrobách, např. při výrobě vína, 

piva, kyselin (mléčná, citronová, máslová…), krmných kvasnic, potravinářského droždí. 

Kvasinky se také mohou používat k terapeutickým účelům při nervových 

chorobách, kožních onemocněních a také při jaterních chorobách díky obsahu cholinu. 

Kvasinkové mikroorganismy mohou být také škodlivé, kdy se při výrobách 

uplatňují jako patogeny. [1, 4, 10, 34] 

 

Cílem této práce bylo shrnout velké množství publikací o kvasinkách a poskytnout 

informace ke konkrétní výrobě krmných kvasnic. V experimentální části práce se věnuji 

ověření růstové křivky kvasinek kmene Kluyveromyces marxianus v laboratorních 

podmínkách. 
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2. KVASINKY A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KULTIVACE 

2.1 Význam kvasinek 

Kvasinky mají hlavní význam při výrobě piva, vína, lihu a pekařského droždí, 

avšak mimořádně významné jsou pro výrobu krmných kvasnic, které jsou součástí 

krmných směsí. 

Mají vysoký obsah bílkovin (40 – 50 %), sacharidů a zejména komplexu 

vitamínu B. 

Kvasinkové mikroorganismy jsou velice užitečné v technologické praxi, ale může 

také nastat situace, kdy působí jako škodlivé kontaminanty. [1, 34] 

 

2.2 Morfologie kvasinek 

Morfologie buněk 

Buňky kvasinek jsou mnohem větší než buňky bakterií - mohou dosahovat velikosti 

3 až 15 µm. Tvary buněk jsou ovlivněny rodovou příslušností a kultivačními podmínkami. 

[1, 3, 5] 

Základní tvary kvasinek můžeme vidět na obrázku č.1, které jsou dále popsány v tabulce 

č.1. 

 

 

Obr. 1 Různorodé tvary buněk kvasinek: a – kulaté, b – oválné, elipsoidní, c – citronovité, 

  d – ogivální, e – lahvovité, f – podlouhlé, g – vláknité [2] 
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Obr. 2 Tvar a tvarová rozmanitost vzorku odebraných z různých míst nátěru [2] 

 

 

Tvar buňky Měnivost tvarů Vliv vnějších podmínek 

Kulatý 

 

 

Kulaté buňky se těžce mění, ale 

pokud, zmenší svůj průměr. Změna 

tvaru je závislá na rychlosti 

rozmnožování a oddělování buněk. 

Buňky kvasinek se začnou zakulacovat, 

pokud se pěstují stále ve stejném 

prostředí       

 

Elipsoidní 

 

 

Elipsoidní buňky také těžce mění 

svůj tvar - protahují se do délky. 

 

Elipsoidní tvary se lehce udržují, když 

se pěstují střídavě v rozdílných 

prostředích  

Podlouhlý 

 

Tvar buňky se mění lehce. 

 

Na změny buněk má vliv nedostatek 

živin, nadměrné množství kyslíku 

apod. 

Vláknitý 

 

Vláknité buňky napodobují 

mycelium, nebo jej skutečně tvoří. 

 

Příčinou těchto změn je zpomalené 

dělení buněk, nedostatečná výživa,  

apod. 

 

Tabulka 1: Přehled tvarů kvasinkových buněk [2] 
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Pseudomycelium 

Jelikož nejméně příznivé podmínky jsou pro buňky ve středu a vespod kolonie, 

snaží se proniknout do okrajových míst, kde je živných látek dostatek. Na okrajích kolonie 

pak můžeme sledovat rozrůstající se pseudomycelium. [1] 

Rozlišujeme pseudomycelium – tvoří se zaškrcená vlákna z protáhlých buněk, a 

pravé mycelium – jedná se o vlákna stejného průřezu, která jsou rozdělena přepážkami. 

[3, 5] 

Na konci řetízků se tvoří blastospory (shluky kulatých buněk), které se seskupují do 

nepravidelných větví a chomáčů, díky čemuž můžeme rozeznávat další typy 

pseudomycelií. Tvorba pseudomycelia je z hlediska taxonomie důležitý znak, jako např. 

tvorba endospor. [2] 

 

 

Obr. 3 Nárůst pseudomycelia [2] 

 

Morfologie kultury kvasinek 

Po nanesení buňky kvasinek na agar se vytvoří kolonie.  

Povrch a okraje kolonií mohou být různorodé, viz. Obr.č. 4. Nejčastěji se kolonie 

posuzují jako hladké, drsné, nebo slizovité. Hladkost a drsnost kolonií jsou geneticky 

kontrolované vlastnosti kmene. Jedná se geny rgh1, rgh2, rgh3. [2]  
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Obr. 4 Typy tvarů, profilů a okrajů kolonií [13] 

 

 

Vzhled laboratorních a čerstvě izolovaných kmenů z prostředí se velmi liší.  

Laboratorní kmeny tvoří hladké kolonie, přičemž přírodní divoké kmeny kolonie 

strukturované. [14] 
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2.3 Cytologie kvasinek 

Struktura buňky kvasinek 
 

 

Obr. 5 Struktura buňky [15] 

 

Buněčná stěna 

Určuje tvar buňky a také ji chrání před mechanickými vlivy a osmotickým tlakem. 

Propouští pouze menší molekuly, např. polysacharidy a bílkoviny buněčnou stěnou 

neprojdou. 

Hlavní složkou jsou polysacharidy – představují 80 % sušiny buněčné stěny. 

Bílkoviny zastupují asi 6-10 % sušiny buněčné stěny. 

Stěna kvasinek obsahuje také chitin, který se vyskytuje hlavně v jizvách, které 

vznikají na stěnách kvasinek po oddělení nových buněk. To znamená, že počet jizev určuje 

stáří buňky. [1, 2, 3, 5] 
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Cytoplazmatická membrána 

Jedná se o 7,5 – 8 nm silnou membránu obklopující cytoplazmu a je součástí při 

kontrole transportu látek do buňky, při syntéze složek buněčné stěny a obsahuje ATP. 

Skládá se hlavně z fosfolipidů a bílkovin. [3, 5] 

 

Cytoplazma 

 Je koloidní tekutina díky rozpuštěným bílkovinám, glykogenu a jiným rozpustným 

makromolekulovým látkám. V cytoplazmě se také mohou nacházet zrnka bílkovinného a 

lipidového charakteru. [2] 

 Mladé kvasinky mají cytoplazmu zcela průhlednou, u starších buněk se mohou 

objevit zrníčka. [3] 

 

Vakuoly 

 Jsou to důležité organely v kvasinkových buňkách. Většinou se vyskytuje jedna 

velká vakuola a několik malých. Vakuoly jsou obklopené membránou – tonoplastem. 

Vakuoly také slouží jako zásobárna dočasně nemetabolizovaných látek. [1, 2, 3] 

 

Mitochondrie 

 Jsou variabilního tvaru a velikostí. Mají vlastní kruhovou DNA a ribozomy. 

Mitochondrie přeměňují energii uvolněnou oxidací NADH na energii vázanou v ATP. 

Fyziologický stav buněk či fáze buněčného cyklu jsou příklady faktorů, které mohou 

ovlivňovat tvar, strukturu a počet mitochondrií. [1, 3, 5] 

 

Jádro 

Je od cytoplazmy odděleno dvojitou jadernou membránou (karyolema a 

karyoplazma). Základní jadernou hmotou je chromatin. 

V prostoru jádra se nachází oblast, která odpovídá jadérku rostlin a živočichů.      

[1, 2, 3, 5] 
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2.4 Rozmnožování kvasinek 

Vegetativní rozmnožování - pučení 

Na mateřské buňce se vytvoří zárodek nové buňky – pupen, který neustále zvětšuje 

svou velikost, až nabude do velikosti původní mateřské buňky. Zárodek se oddělí a 

vznikne nová, dceřinná buňka. Doba za kterou proběhne proces pučení je okolo 2 hodin.  

[1, 5, 8, 9] 

 

 

Obr. 6 Pučení buňky kvasinek [9] 

 

 

Vegetativní rozmnožování - dělení 

Buňka růstem zvětšuje svou velikost. Poté vzniká uprostřed buňky příčka, která ji 

rozděluje na 2 části. Tyto části se od sebe oddělí za vzniku nových buněk. [8] 
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Dělení se nazývá mitóza, která má 4 stupně [2, 9]: 

1) Profáze – začíná přípravné stádium. Jádrová hmota se seskupuje do 

chromozomů. Ty se začínají měnit (rozšiřují se a zároveň zkracují), nabývají 

dvojité struktury. 

2) Metafáze – dvojité chromozomy se seskupují ve středu jádra. 

3) Anafáze – dvojice chromozomů se rozdělí a každý z nich putuje k jednomu 

pólu jádra 

4) Telofáze – vytváří se 2 jádra 

 

 

 

Obr. 7 Dělení buňky [2] 

 

 

 

 



Lenka Rzepková: Využití kvasinek v technologii výroby 
krmných směsí 

 

2012 Stránka 10 
 

Pohlavní rozmnožování  

Při pohlavním rozmnožování vznikají spóry. 

Dochází ke spájení (konjugaci) 2 haploidních buněk a vzniká jedna dipoidní buňka 

– zygota. Výsledkem jsou 4 haploidní jádra. [8, 9] 

 

 

 

Obr. 8 Životní cyklus kvasinky [16] 

 
 

2.5 Růstová křivka 

Rychlost rozmnožování kvasinek je ve výrobě krmných kvasnic velmi důležitá, 

protože potřebujeme získat co nejvíce biomasy za daný čas. 

Průběh růstové křivky se sleduje stanovením přírůstků v pravidelných časových 

intervalech od zaočkování. [2, 4, 6] 
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Růstovou křivku může rozdělit do 4 fází [2, 4, 6]: 

1) Latentní (lag fáze)  

Naočkované kvasinky se přizpůsobují novému živnému médiu. Čím vhodnější jsou 

podmínky pro danou kulturu, tím je tato fáze kratší. 

2) Exponenciální fáze (log fáze) 

Nastává rychlý přírůst dělených buněk. Pro stanovení růstové rychlosti můžeme 

použít počet buněk sušiny biomasy nebo množství buněčných proteinů, jestliže 

vzrůstají v kultuře stejnou rychlostí. Rychlost dělení bývá konstantní, proto je tato 

fáze vhodná pro stanovení růstové rychlosti.  

3) Stacionární fáze 

Nastává rovnováha, buňky se dále nedělí a začíná klesat metabolismus kvasinek. 

Tuto fázi charakterizuje množství biomasy, kterého kultura dosáhla – jde o růstový 

výtěžek a závisí na množství živin a na podmínkách růstu. 

4) Fáze odumírání 

Příčiny smrti buněk jsou málo prozkoumány. Hynoucí buňky mnohonásobně 

převyšují buňky živé, nakonec odumírá celá kultura. 

 

 

Obr. 9 Růstová křivka [6] 
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2.6 Kultivace kvasinek 

Pod pojmem kultivace MO si můžeme představit uchovávání určité kultury MO při 

životě, biologické čistotě a virulenci. Virulence MO je jejich dobrá životaschopnost při 

zachování všech základních fyziologických vlastností. [4] 

 

Mikroorganismy kultivujeme z důvodu [4]: 

1) Kvůli identifikování MO potřebujeme přesně znát jejich fyziologické a 

biochemické vlastnosti, které zjistíme po kultivaci za optimálních podmínek. 

2) Abychom mohli pozorovat rozdílné vlivy prostředí na MO. 

3) Pro získání jejich produktů metabolizmu.  

4) Abychom získali jejich větší množství.  

 

Kultivaci provádíme i v případě, jestliže potřebujeme zkoumat např. pouze jeden 

druh kvasinek od jiných, s kterými se běžně v přírodě vyskytují - pěstujeme tzv. čistou 

kulturu.[4] 

 

 

2.5.1 Zdroje výživy pro mikroorganismy 

1) Voda  

Vlhké prostředí je pro vývoj MO nesmírně důležité. Obsah vody pro kvasinky by 

měl být alespoň 30 %. Buňku tvoří voda ve volné i vázané formě s obsahem až 

85 %.  

Kvasinky patří mezi mezofilní MO. Buňka přijímá kyslík z tekutiny prostředí na 

své oxidační procesy a pouze tehdy, je-li molekulově rozpustný ve vodě. [2, 4] 

 

2) Zdroj uhlíku a dusíku 

Kvasinky potřebují uhlík a dusík převážně v organických formách, protože patří 

mezi chemoheterotrofní MO. 

Jedna chemická látka je ve většině případů zdrojem uhlíku a zároveň zdrojem 

energie. Nejlépe dostupný uhlík je v sacharidech (např. D-glukóza, D-Fruktóza…). 



Lenka Rzepková: Využití kvasinek v technologii výroby 
krmných směsí 

 

2012 Stránka 13 
 

Kvasinky umí využívat jako zdroj dusíku primární, sekundární a terciární aminy. 

[2, 4, 6] 

 

3) Zdroj minerálních látek 

Význam těchto látek je velký, i když funkce některých minerálií není dosud znám. 

Všeobecně je pro kultivaci MO potřeba Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Fe

2+
, SO4

2-
, PO4

3-
, Cl

-
. Soli 

jsou důležité pro činnost enzymů. [4] 

 

4) Vliv teploty 

Život MO probíhá v daném tepelném rozhraní.  

Minimální teplota – pod touto hranicí není možná životní činnost. 

Maximální teplota – životní činnost se již zastavuje.  

Optimální teplota – životní pochody probíhají nejlépe a nejrychleji. [4] 

 

5) Vliv světla 

Přímé sluneční záření na MO je nepříznivé. Pro kultivaci je vhodnější tma, nebo 

aspoň prostor, kde nedochází k přímému slunečnímu záření. [4] 

 

6) pH 

Kvasinky potřebují pH okolo 7 – 7,5. [6] 

 

 

 
2.5.2 Živné půdy 
 

Složení živných půd musí odpovídat potřebám mikroorganismů. Vždy musíme 

myslet na vhodnou úpravu pH. 

 

Živné půdy rozdělujeme podle [4, 13]: 

1) Konzistence  

 Tekuté (pomnožovací) – sladina, mladina, bujon, kvasničná voda … 

 Tuhé (agarové) – tekuté půdy, které jsou zahuštěné agarem, želatinou … 
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2) Složení 

 Minerální 

 Organické 

 

3) Původu 

 Živočišné – mléko, syrovátka, bujon … 

 Rostlinné – sladina, brambor … 

 

4) Použití 

 Všeobecné – roste na nich většina mikroorganismů, např. masopeptonový 

agar 

 Diagnostické – vhodné pro konkrétní druhy mikroorganismů, př. půdy je 

Endův agar 

 

 

2.5.3 Kultivační nádoby 
 

Zkumavky 

Jsou dvojího druhu, s rozšířeným okrajem (chemické) a s rovným okrajem 

(mikrobiologické). Pro uzavírání zkumavek se používají vatové zátky, nebo patentním 

uzávěrem. [4] 

 

 

    
 

Obr. 10 Detail chemické a mikrobiologické zkumavky [17, 18] 
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Erlenmayerovy baňky 

Jsou kuželovitého tvaru o různém objemu, nejvhodnější jsou s úzkým hrdlem. [4] 

 

 

Obr. 11 Erlenmayerova baňka [19] 

 

Petriho misky 

Nejčastější rozměr je 10 cm průměr a 15 mm vysoké. Jsou různých materiálů, ze 

skla, plastu či kovu. Víčko je příklopné a nesmí se dotýkat povrchu stolu. [4] 

 

  

Obr. 12 Petriho miska [20, 21] 

 

  



Lenka Rzepková: Využití kvasinek v technologii výroby 
krmných směsí 

 

2012 Stránka 16 
 

3. VÝZNAM KRMNÝCH SMĚSÍ NA BÁZI KVASINEK  

Krmné kvasnice představují koncentrát bílkovin a vitamínů. Díky vysoké 

biologické hodnotě mohou doplnit nedostatek bílkovin v krmných dávkách u všech zvířat. 

[2, 7, 8] 

 

3.1 Bílkoviny 

Jedná se o nejdůležitější součást živé hmoty. 

Množství bílkovin je důležitým parametrem hodnocení krmiv, ale více záleží na 

druhu dusíkatých látek v buňce. Mají velký a zvláštní význam ve výživě zvířat, neboť se 

nedají nahradit jinou živinou. Jinak řečeno – obsah živé buňky tvoří bílkovina, která se 

může vytvářet zase jen z bílkoviny. [2, 7, 8] 

 

Využití bílkovin v organismu [8]: 

1) K tvorbě stavebních jednotek živočišných tkání 

2) K syntéze specifických bílkovin 

3) K tvorbě bílkovinných rezerv, např. v játrech 

4) Mohou zastupovat tuky a glycidy 

 

Kvasné mikroorganismy svou biologickou aktivitou spotřebovávají cukry a 

syntetizují anorganický dusík (dále také fosfor, draslík…) na bílkoviny. Díky tomu mohou 

získávat bílkoviny i ze surovin nebílkovinné povahy. 

Výrobou krmných kvasnic se začal řešit celosvětový problém nedostatku bílkovin 

živočišného původu. [2, 7, 8] 
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3.2 Vitamíny 

Krmné kvasnice jsou nejbohatším zdrojem vitamínů skupiny B.  

D vitamíny bývají ve formě provitamínů. 

 

Obsah vitamínů můžeme zvýšit dvěma způsoby [7]: 

1) Během kultivace necháme kvasnice absorbovat vitamíny 

2) Kvasnice kultivujeme na živné půdě bohaté na prekurzory. 

Syntetické vitamíny jsou dobré jakosti, ale ty, které jsou obsaženy v kvasnicích, bývají 2 

až 3krát aktivnější. [7, 8] 

 

Biotin 

Krmné kvasnice jsou jeho nejbohatším zdrojem. 

Patří mezi nejsilnější biokatalyzátory. [7] 

 

Thiamin (B1) 

Je důležitý při přeměně glycidů. [7, 22] 

 

Pyridoxin (B6) 

Je důležitý při využití bílkovin. 

Význam má hlavně při výživě mladých zvířat, protože při jeho nedostatku má vliv na 

snížení růstu. [7, 22] 

 

Kyselina nikotinová 

V krmných kvasnicích je obsažena ve formě amidu. [7] 

 

Kyselina pantothenová (B5) 

Kvasnice jsou jejím nejbohatším zdrojem. Je velice důležitá pro hrabavou drůbež, jelikož 

při jejím nedostatku se snižuje snáška a líhnutí. [7, 22] 

 

Kvasnice dále obsahují: cholin, kyselinu listovou, inositol, E vitamíny atd. [7] 
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3.3 Příznivé účinky na zvířata 

Díky zahraničním pokusům bylo zjištěno, že zkrmování kvasnic u krav mělo za 

výsledek zvýšení dojivosti i tučnosti mléka. Při množství kvasnic 1 kg/den se zvýšila 

dojnost o 6 litrů a tučnost mléka stoupla o 0,4 – 0,6 %. 

Při výkrmu telat byl o 24 % vyšší váhový přírůstek, než u běžných krmiv. 

Také u jehňat dosahoval váhový přírůstek po zaměnění sójové moučky za kvasnice 

stejných hodnot. U dospělých ovcí mají kvasnice příznivý vliv na kvalitu vlny. 

U koní bylo dokázáno, že při krmení kvasnicemi se jim zlepšila vytrvalost a zkrátila 

se doba odpočinku. 

Největší význam krmných kvasnic je u prasat. Při doplňku kvasnic o váze 200 – 

250 g k běžnému krmivu, byl zaznamenán přírůstek váhy prasat asi o 15 %, přičemž 

spotřeba krmiv klesla o 10 %. 

Podle zkušeností chovatelů lze nahradit 30 – 35 % masa kvasnicemi podle 

ekvivalentu 1 kg sušených kvasnic = 2 kg masa. 

Zajímavostí je, že při pokusech přikrmování včel kvasnicemi v brzkých jarních 

měsících, kdy ještě nemají dostatek potravy, se zlepšuje jejich zdravotní stav, a proto se 

zvyšuje i množství medu. [7] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

Experimentální část mé práce jsem věnovala ověření růstové křivky kvasinek. 

Vzorek kvasinky, naočkované v cukerném roztoku, kmene Kluyveromyces marxianus mi 

byl poskytnut firmou Biocel Paskov a.s. 

 

4.1 Kluyveromyces marxianus 

Buňky mají elipsoidní nebo cylindrický tvar. Dobře se jim vytváří 

pseudomycelium, ale pravé mycelium nemají. Nátěr na tuhých půdách je nažloutlý a 

lesklý. [23]  

Kluyveromyces marxianus se vegetativně rozmnožuje pučením. Při pohlavním 

rozmnožování dochází ke konjugaci buněk a poté k tvorbě spóry.  

Tento kmen kvasinek patří k nejteplomilnějším. [23]  

Kluyveromyces marxianus má velmi vysoký růst výnosů v porovnání s jinými 

kvasinkami. [24]  

Tento kmen kvasinek se také používá ke kvašení etanolu za aerobních podmínek. [25] 

 

 

Obr. 13 Nárůst kvasinky po 48h kultivace (pohled z mikroskopu) [26] 
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4.2 Použitý materiál a pomůcky 

Pro svou experimentální část práce jsem použila: 

 Jednorázové, sterilní Petriho misky  

 Jednorázové, sterilní hokejky 

 Sterilní pipety (1, 2 ml) 

 Sterilní zkumavky 

 Erlenmayerova baňka (100 ml) 

 Počítačka kolonií 

 Sabouraudovo médium v pevném a kapalném stavu 

 Vzorek kvasinek rodu Kluyveromyces marxianus 

 

4.3 Postup práce 

1) Ze zásobního roztoku, který jsem měla ve 100 ml Erlenmayerově baňce, jsem 

odpipetovala 2 ml vzorku do připravené zkumavky s 18 ml média.  

2) Postupným ředěním (znázorněno na obrázku č.14) jsem si připravila roztoky o 

koncentraci 10
-1

 – 10
-10

. 

3) Začala jsem pracovat v 9 hod. ráno a skončila v 19 hod. odpoledne, druhý den jsem 

v experimentu pokračovala o 9 hod. ráno do 13 hod. odpoledne. 

4) Každé 2 hodiny jsem pipetou odebírala 2 ml roztoku a nanášela na Petriho misky se 

Sabouraudovým agarem. Pomocí jednorázové hokejky jsem rovnoměrně rozetřela 

po celé ploše misky. 

5) Poté jsem Petriho misky dala kultivovat do termostatu. 

6) Asi po týdnu jsem vybrala z Petriho misek jen ty reprezentativní, a pomocí 

počítačky kolonií jsem zjistila konkrétní počet kolonií na miskách. 

7) Výsledky práce jsem zaznamenala do tabulky a grafu. 
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Obr. 14 Postupné ředění [12] 

 

Sabouraudův agar (SAB) 

Jedná se o speciální půdu, která se používá kvasinkové mikroorganismy. [27] 

Složení SAB: 

Glukóza  40 g 

Pepton   10 g 

Agar   15 g 

Destilovaná voda 1 000 ml 

 

Složení inokula [32] 

Glukóza  20 g 

Kvasničný extrakt 5 g 

Destilovaná voda 1 000 ml 

pH     5,2-5,4 
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4.4 Výsledky a diskuze 

 
 

Konc.   10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 10
-9

 10
-10

 

čas/hod Počet kolonií 

0   763 610 140             

2   1247 310 153 66           

4 3138 2768 459 150 66           

6   1971 887 213 142           

8     1498 316 235 178         

10   2018 2849 1197 430 209 1362       

14       1242 1298 789 727 735 550 254 

16       1364 1425 1226 1045 853 163 152 

18       902 1186 1070 794 636 892 529 

24                 2299 1955 

26           2068 2287 2092 1950   

28             2763 2996 2417 2566 

(http://botany.natur.cuni.cz/metodika#sab) 

 

 

 

Tabulka 2: Počty naměřených kolonií v závislosti na koncentraci a čase 

 

 

 

Obr. 15 Nárůst kolonií kvasinky Kluyveromyces marxianus (foto Lenka Rzepková) 

 

 

 

 

http://botany.natur.cuni.cz/metodika#sab
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Obr. 16 Nárůst kolonií kvasinky Kluyveromyces marxianus (foto Lenka Rzepková) 

 

 

 

Graf 1: Růstová křivka kvasinek o konc. 10
-4 

v závislosti na počtu kolonií a čase 

 

 

Po zapsání všech naměřených hodnot do tabulky jsem zjistila, že nejvhodnější 

výsledky vyšly u koncentrace 10
-4

, a proto jsem z nich následovně vytvořila růstovou 

křivku. 
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Křivka odpovídá reálné skutečnosti, podle srovnání růstu kvasinky Saccharomyces 

cerevisce (viz. Graf 2) podle odborného textu o růstu populací kvasinek. [28].  

 

  Graf 2. Růst populace kvasinky Saccharomyces cerevisce [28] 
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5. VYUŽITÍ KVASINEK V TECHNOLOGICKÝCH VÝROBÁCH 

KRMNÝCH SMĚSÍ 

 

5.1 Biocel Paskov a.s. 

Firma Biocel Paskov a.s., která byla založena roku 1983, se převážně zabývá 

výrobou magnesiumbisulfitové bělené buničiny, která je meziproduktem při výrobě 

hygienických potřeb a grafických papírů. Vedlejší produktem této výroby je odpadní 

sulfitový výluh, který je využíván k výrobě krmných kvasnic VITEX. Roční kapacita 

výroby krmných kvasnic je okolo 24 tisíc tun za rok. S tímto ročním výkonem výroby se 

Biocel Paskov a.s. řadí na první místo v celé Evropě. [29] 

 

5.2 MrázArgoCZ  s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 2004, se sídlem ve městě Blatná. 

Společnost především nakupuje, prodává a zpracovává vedlejší pivovarské a sladařské 

produkty, aj. Jeden z mnoha produktů této společnosti jsou také sušené krmné kvasnice. 

[30] 

 

5.3 OLDI s.r.o. 

 Jedná se o Lotyšsko-Ukrainsko-Ruský podnik, který byl založen v roce 1993. 

Tento podnik se zabývá výrobou technických lignosulfanonů a krmných kvasinek. [31] 
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6. TECHNOLOGIE VÝROBY V PODMÍNKÁCH FIRMY BIOCEL 

PASKOV a.s. 

Krmné kvasnice VITEX jsou tvořeny čistou kulturou kvasinek, která je 

produkována v provozu Biocelu Paskov a.s. Kvasinky kmene Kluyveromyces marxianus se 

kultivují na médiu, které je získáváno ze smrkového dřeva a za podmínek umožňující 

dosažení nejvyšších kvalitativních parametrů. [32] 

 

6.1 Vzhled 

Sušené krmné kvasnice jsou jemný, nažloutlý hydroskopický prášek, při sušení má 

prášek kulovitý tvar. Sušené kvasnice jsou hořlavé (v rozvířeném stavu mohou být až 

výbušné). 

Při výrobě krmných kvasnic probíhá mikrobiologický proces, čímž dochází 

k tvorbě biomasy, za využívání látek, které jsou obsaženy ve výluhu (hydrolyzát vlákniny 

rostlin) a přidány ve formě živin a kyslíku, zapraveného do kultivačního média.  

K pěstování kvasinky se využívá sulfitový výluh z výroby papírenské sulfitové buničiny a 

sulfitový výluh z výroby zušlechtěné sulfitové buničiny. [32] 

 

6.2 Podniková norma PN 38-065-09 

Mikrobiologické parametry [32] : 

Aerobní bakterie    20.000/g max. 

Plísně      1.000/g max. 

Kvasinky     5.000/g max. 

Salmonella    nepřítomna ve 25 g 

Escherichia coli   nepřítomna v 0,2 g 
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Způsob stanovení [32]: 

Salmonella v 25 g     ČSN EN ISO 6579 

Escherichia coli v 0,2 g    ČSN ISO 166 49 - 2 

Kvasinky a plísně v 1 g   ČSN ISO 21527 - 2 

Aerobní bakterie v 1 g    ČSN EN ISO 4833 
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Surovina, pomocné 

látky 

Základní kvalitativní znaky Místa vzniku nebo účel 

použití  

Odstripovaný Mg-

bisulfitový výluh 

z výroby papírenské 

sulfitové buničiny a 

zušlechtěné sulfitové 

buničiny, hustota 1050 - 

1080 kg/m
3
 

Čirá kapalina, červenohnědé až 

tmavohnědé barvy, bez mechanických 

nečistot s max. obsahem vláken 50 

mg/l při sítě 80, nehořlavá a 

nevýbušná, agresivní vůči látkám, 

které nevzdorují kyselinám   

Odparka, hlavní surovina 

pro výrobu krmných 

kvasnic  

Amoniak kapalný, 

technický, min. 99,00 % 

Bezbarvá, čirá kapalina, pronikavého 

zápachu, na  vzduchu se odpařující. 

Žíravina s alkalickou reakcí, měrná 

hustota při -33,4°C  681 kg/m
3
, bod 

varu při  - 33,4°C, mez výbušnosti 15 - 

28 %, max. rozpust. ve vodě 30 %, 

práh citlivosti 0,7-3,5 mg/m
3
  nejvyšší 

přípustná koncentrace v ovzduší        

40 mg/m
3
 

Regulace pH výluhů a 

zápary pro optimální 

průběh kultivace, zdroj 

dusíku pro tvorbu 

bílkovin  

Kyselina trihydrogen-

fosforečná potravinářská  

Kapalina sirupovité konzist., nažloutlá, 

teplota krystalizace při obsahu P2O5 

55,8 % - 10°C, obsah As5O3 max. 

0,005 % hm, Fe203 max. 0,04 % hm 

Zdroj fosforu pro tvorbu 

bílkovin 

Řepné melasové 

lihovarské výpalky 

zahuštěné 

Viskózní černohnědá kapal. s mírně 

alkalickou reakcí 

Zdroj draslíku pro tvorbu 

bílkovin 

Hydroxid draselný, 

technický 

Čirá, bezbarvá viskózní kapalina, bez 

mechanických nečistot, silná žíravina s 

alkalickou reakcí, bod tuhnutí -35°C  

Zdroj draslíku při 

nedostatku mel. líh. 

výpalků, 
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Surovina, pomocné 

látky 

Základní kvalitativní znaky Místa vzniku nebo účel 

použití  

Odpěňovací olej, např. 

UNIDAN OTC 2, 

BIOSPUMEX -153K aj. 

Směs vyšších mastných kyselin, 

viskózní, světle hnědá kapalina, fyziol. 

nezávadná,  skladovací teplota 0 - 

36°C 

Odpěňování, fermentační 

zápary,kvasničného 

mléka, prací vody 

mokrých praček 

Hydroxid sodný 

technický 

Čirá sirupovitá kapalina, bezbarvá, 

žíravina, alkalické reakce, bod tuhnutí  

+ 12 °C 

Čisticí prostředek 

výrobního zařízení v 

koncentraci      5-10 % 

Kyselina dusičná, 

technická 

Čirá, bezbarvá až nažloutlá kapalina se 

zápachem po oxidech dusíku, žíravina 

s kyselou reakcí, bod tuhnutí -19°C 

Čistící prostředek sušárny 

v koncentraci 3 - 5 (10) % 

Síran zinečnatý 

hydratovaný technický  

Bílá krystalická látka, snadno 

rozpustná ve vodě 

Přídavek Zn 
2+ 

iontů 

snižuje akumulaci Cd
2+  

iontů biomasou. Přidává 

se do naživeného výluhu. 

Papírové pytle ventilové, 

bez nebo s PE vložkou 

Třívrstvé nebo čtyřvrstvé lepené pytle 

V13/50x76/3N; V13/50x76/2NP nebo 

jiný vhodný typ 

Balení kvasnic a ostatních 

sušených produktů 

Pytle PE smršťovací Rozměry 1280x1800x430 mm, 

tloušťka fólie 0,175 mm 

K fixaci naplněných pytlů 

na paletě 

Paletizační hadice (PE 

fólie smršťovací)  

Rozměry 1280x430x0,175 mm, 1 role 

= 500 kg  

K fixaci naplněných pytlů 

na paletě 

Dřevěné palety EURO palety rozměr 120x80x15 cm K přepravě kvasnic a 

ostatních produktů 

Velkoobjemové vaky 

„BIG-BAG“ 

Materiál je polypropylenová tkanina, 

vaky jsou zhotoveny s vnitřní 

konstrukcí,  

K balení kvasnic, 

hmotnost zabaleného  

produktu  je  500, 750 

nebo 900 kg /vak dle 

požadavku odběratele 
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Surovina, pomocné 

látky 

Základní kvalitativní znaky Místa vzniku nebo účel 

použití  

Stlačený dusík stlačený dusík v samostatných 

tlakových láhvích po 25 kg,  

K přepravě odpěň. oleje k 

místu určení  

DISPEX K 120, 

DISPEX K 500 

jedná se o neionogenní povrchově 

aktivní látky ve vodném prostředí  - je 

to kapalina žluté barvy, hustoty  

1070±20 kg/m
3
, látka je biologicky 

odbouratelná 

Snižuje tvorbu nánosů 

pryskyřic na zařízení, 

především v separátorech 

a výměnících 

Chlornan sodný   Používá se k desinfekci 

zařízení a provozní vody 

Dispergan MA 10 Světle žlutá kapalina, dobře rozpustná 

ve vodě, pH 2 – 3,  

Zabraňuje tvorbě nánosů 

na stěnách zařízení a 

topných hadech.  

Tabulka 3: Seznam materiálů a surovin potřebných pro výrobu krmných kvasnic [32] 
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6.3 Popis technologie výroby krmných kvasnic 

 

Výroba krmných kvasnic se dělí na tyto provozní úseky [32]: 

 Příjem, skladování a úprava sulfitového výluhu 

 Stáčení, skladování a přeprava chemikálií a živin,  

 Fermentace, která se dále dělí na: 

- propagace kvasničné kultury 

- výroba fermentačního vzduchu 

- výroba kvasnic v provozních fermentorech 

 Separace a praní kvasničného mléka,  

 Odparka, 

 Sušárna, 

 Balení, sklad a expedice 

 

Výroba krmných kvasnic byla do výroby celulózy začleněna, aby dopomohla ke 

snížení kyseliny octové a sušiny sulfitového výluhu.   

Sulfitový výluh z celulózky se po odstripování SO2 na odparce čerpá do dvou 

skladovacích nádrží o objemu 2x2000 m
3
. Z nádrží je výluh čerpán přes deskové výměníky, 

kde je chlazen odseparovaným výluhem ze separace. V dalším výměníku se pak dochlazuje 

vodou z chladícího okruhu závodu na potřebnou teplotu. Ochlazený výluh je dopravován do 

směšovací nádrže. 

V nádrži se výluh částečně neutralizuje plynným amoniakem na hodnotu pH 4,4 - 5,5 a 

také obohacuje biogenními prvky – fosforem a draslíkem. Ke snížení akumulace kadmia 

biomasou se do nádrže podle potřeby dávkuje 10 % - ní roztok síranu zinečnatého.  

Upravený a naživený výluh je čerpán buď periodicky do propagačních (při 

pomnožování provozní kultury apod.) nebo kontinuálně do provozních fermentorů (při běžné 

výrobě krmných kvasnic). 

Ve fermentorech dochází za intenzívního míchání a provzdušnění  k vlastnímu růstu a 

rozmnožování biomasy (kmene Kluyveromyces marxianus). Prokvašené médium je do 

uklidňovací nádrže, ve které dochází  k samovolnému oddělení plynu z kapaliny. 
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Z uklidňovací nádrže se zápara (výluh + kvasničná biomasa) čerpá přes rotační sítové 

filtry na separační odstředivky. Zde dochází k oddělení kvasničné biomasy od prokvašeného 

výluhu. 

Kvasničné mléko s koncentrací 9 - 12 % kvasničné sušiny je z oddělovacího stupně 

vedeno přímo do separátorů protiproudového pracího stupně. Zde dochází k vytěsnění zbytků 

výluhu z kvasničného mléka a k jeho zahuštění na 13 - 17 % celkové sušiny. 

K praní kvasnic se používá ochlazený brýdový kondenzát z odparky. Odseparovaný 

výluh z oddělovacího stupně je veden do zásobníku přes deskový výměník, ve kterém se 

předchlazuje kyselý výluh pro fermentaci. Za výměníkem vstupuje do trasy odseparovaného 

výluhu vytěsněný výluh z pracího stupně (znečištěná prací voda) a společně pokračují do 

skladovací nádrže, odkud je odseparovaný výluh čerpán čerpadlem zpět na odparku. 

Dojde-li ke zvýšenému obsahu kvasničné biomasy v odpadu z pracího stupně, lze prací 

vodu se zbytky výluhu vracet buď do naživovací nádrže, nebo do uklidňovací nádrže, aby se 

zamezilo zvýšení výrobních ztrát. 

Odseparované a vyprané kvasničné mléko je vedeno do zásobníků, odkud se čerpá na 

odparku. Kvasničné mléko se nejprve ve výměnících předehřeje brýdovou párou na teplotu 

75 – 77 °C. Poté se vede přes dvojici parních potrubních směšovačů, ve kterých se přímým 

kontaktem s párou (0,4 MPa) ohřeje na teplotu cca 90 °C, do termolyzéru. Při tomto kroku 

dochází k rozrušení buněčných stěn a tím ke zvýšení stravitelnosti bílkovin. Termolyzované 

kvasničné mléko pak postupně prochází jednotlivými členy odparky.  

Zahuštěné kvasničné mléko o sušině cca 22 - 27 % je z odparky vedeno do výměníku, 

kde se dohřívá ohřátým parním kondenzátem na teplotu cca 80 °C. 

Rozprašovací sušárna pracuje na principu přímého ohřevu sušeného média spalinami. 

Voda z kvasničného mléka je odpařována směsí horkého vzduchu a spalin zemního plynu. 

Sušárna je vybavena rekuperací
1
 tepla mezi horkým odplynem a nasávaným vzduchem. 

Teplosměnným médiem je roztok propylenglykolu. 

Usušený produkt (92 - 95 % a.s.) je ze sušárny pneumaticky dopravován do sil. Odtud 

je rovněž pneumaticky dopravován do jednoho ze zásobníků balící linky. Zde se kvasnice plní 

buď do papírových pytlů, nebo do velkoobjemových vaků. Alternativně je také možné 

                                                 
1
 Rekuperace – zpětné získávání tepla [33] 
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kvasnice pneumaticky dopravovat do zásobníku pro plnění autocisteren, který je umístěn na 

nosné konstrukci a umožňuje gravitační plnění přistavené autocisterny. 

Před plněním produktu do pytlů jsou pytle podle potřeby opatřovány etiketou s 

příslušným popisem podle požadavků odběratelů. 

Pytle jsou automaticky skládány na palety, fixovány ovinovací fólií a vysokozdvižným 

vozíkem ukládány do skladu. 

Do kapsy velkoobjemových vaků se vkládá štítek s příslušným popisem. Vaky se 

ukládají do skladu na paletách. [32] 

 

6.4 Použití kvasnic 

Krmné kvasnice VITEX se používají hlavně pro výrobu krmných směsí pro 

hospodářská zvířata a pro výrobu tzv. pet food-u pro domácí zvířata. VITEX je ceněn pro své 

vysoké nutriční hodnoty a pojivé vlastnosti. Jelikož mají také vysoký podíl obsahu 

ribonukleové kyseliny, uplatňují se ve farmacii. 

Kvasnice snižují spotřebu krmné směsi na 1 kg přírůstku, což příznivě ovlivňuje 

ekonomiku chovu, a také mají pozitivní vliv na srst.  

Bylo zjištěno, že VITEX může plnohodnotně nahradit rybí i masokostní moučku, která je již v 

řadě zemí zakázaná. Sójový šrot může VITEX nahradit jen z části. [29, 32] 
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Obr. 17 Technologické schéma výroby krmných kvasnic [32]
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7. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je věnována obecné tématice kvasinek, konkrétně jejich 

morfologii, cytologii, rozmnožování a podmínkám kultivace; současně se převážnou měrou 

zabývá využitím těchto mikroorganismů v krmných směsích pro hospodářská zvířata. Práce 

obsahuje hlavní důvody jejich využívání (množství bílkovin a vitamínů) až po konkrétní 

technologickou výrobu ve firmě Biocel Paskov a.s. 

Experimentální část práce je založena na ověření růstové křivky kvasinek rodu 

Kluyveromyces marxianus, která podle konečných výsledků a následného grafického 

znázornění odpovídala reálné skutečnosti. 

Je nesporné, že krmné směsi na bázi kvasinek, jsou velice přínosné jak pro 

hospodářská zvířata, u kterých se tyto krmné směsi přidávají do běžných krmiv, tak hlavně 

z pohledu ekonomického, protože denní dávkování krmiva mnohdy klesá až o desítky procent 

při současném zvýšení kvality a množství produkovaných surovin zvířaty. 

Výroby krmných kvasinek a tedy i krmných směsí mají perspektivní a výhodné 

využití, přesto je v České republice jen několik firem, které se touto výrobou zabývají. Jak již 

bylo v této práci zmíněno, firma Biocel Paskov a.s. patří k největšímu a takřka jedinému 

výrobci v celé Evropě, přesto se vedení i této firmy rozhodlo celou výrobu krmných kvasinek 

nejpozději do 2 let úplně zrušit.  
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