
A szelektált borélesztő rehidratációjának módja alapvető 
fontosságú az erjedés kimenetele szempontjából. A Go-Ferm 
Protect™ vagy a még hatékonyabb Go-Ferm Protect Evolution™ 
élesztővédő rehidratációs tápanyagokkal történő élesztő 
előkészítés a következő előnyökkel szolgál:

• Maximálja az élesztő vitalitását (mikrotápanyagok és 
szterolok)

• Gyorsabb fajélesztő dominancia (mikrobiológiailag 
terhelt, rothadt szőlőnél ez kiemelten fontos)

• Optimálja az élesztőanyagcserét (vitaminok, szterolok)
• Jobb borminőség, kisebb böckser-hajlam, 

alacsonyabb illósav tartalom
• Javítja az alkoholtoleranciát
• Jobb élesztő túlélés nehéz erjesztési körülmények és 

magas alkoholtartalom esetén
• A vontatott és megakadó erjedések elkerülése

A Go-Ferm Protect™ élesztővédő tápanyagokkal 
rehidratált szárított élesztő sejtjei szterolban 
gazdagabb membránúak, ennélfogva jobb az 
alkoholtoleranciájuk (a globális felmelegedés a borok 
magasabb alkoholtartalmát is eredményezi). A Go-
Ferm Protect™ termékek segítik az élesztődominancia 
kialakulását, hatékonyabb az erjedés, és  elkerülhető a 
nemkívánatos anyagcseretermékek,  mint a kén-
hidrogén, illósav, képződése, ami jobb érzékszervi 
minőséghez vezet. A Go-Ferm Protect™ élesztő 
rehidratációs tápanyagok nemcsak az élesztő inokulum 
populációjára jótékony hatásúak,  hanem a következő 
generációkra is, mert az anyasejtek tovább adják a 
szterolokat a leánysejteknek is, így nem következik be 
az utódgenerációk sejtmembránjának elvékonyodása, 
degenerációja.

gradually decreases with each new generation. 

#3 MEGFELELŐ SZÁRÍTOTT ÉLESZTŐ REHIDRARTÁCIÓ A 
SIKERES ALKOHOLOS ERJESZTÉS ÉRDEKÉBEN

A szelektált fajélesztő szárított formában történő alkalmazása a 70-es évektől 
forradalmian új eszköz a borászok számára, hogy kiváló minőségű természetes 
mikroorganizmusokkal végezzék az alkoholos erjedést (AE). A szárított 
fajélesztők használatának számos előnye van: biztonságos és teljes AE,   
kevesebb erjedési hiba, tisztább illatok, ízek, a szőlő fajtapotenciálja megmarad, 
kisebb kénessavszükséglet. A szárított fajélesztő használat előnyös a stabilitás, 
az egyszerű alkalmazás és tárolás, valamint a minőség biztosítása szempontjából 
is.  Viszont a szárított fajélesztő precíz rehidratációja szükséges, hogy az élesztő a 
szárítás előtti teljes vitalitását visszanyerje,  mert a must magas savtartalmával, 
nagy cukorkoncentrációjával és ozmotikus nyomásával, korlátozott tápanyag- 
és mikrotápanyag tartalmával igen mostoha közeg, ami nagy kihívás bármelyik 
élesztő számára, hogy az alkoholos erjedést tökéletesen véghez tudja vinni.

ÉLESZTŐREHIDRATÁCIÓ: KRITIKUS LÉPÉS A MUST ÉS 
CEFRE STRESSZES KÖRÜLMÉNYEINEK TÚLÉLÉSÉHEZ 

Az élesztőmembrán stabil " válaszfal" a citoplazma (a sejten belüli tér) és a sejten 
kívüli környezet között, így az erős és egészséges membrán egyúttal azt is 
jelenti, hogy az élesztő védve van az erjedő bor nehéz körülményeivel szemben. 
Amikor az élesztőt a szaporítási fázis után leszárítják, az élesztő belső szerkezete 
összehúzódik, csökken a sejt térfogata. A plazmamembrán összeráncosodik, 
apró  szakadások jelennek meg rajta, a szerkezeti egységét, épségét elveszíti. A 
szterolok és telítetlen zsírsavak, amelyek a membrán foszfolipid kettős 
rétegében találhatók, felelősek a  membrán integritásának fenntartásáért, és 
ezek növelik az alkohollal szembeni ellenálló képességet is. 

Az élesztőrehidratálás az első lépés a must beoltása előtt, ami 
elengedhetetlen a membrán szerkezetének és integritásának 
helyreállításához, valamint ahhoz, hogy az élesztősejt a lehető legjobb 
fiziológiai állapotát visszanyerje.  Ha az élesztő nincs megfelelően 
rehidratálva, akkor az életképessége jelentősen csökken, ahogy azt az  1. 
ábra mutatja: 24 órával a beoltás után a közvetlenül beoltott élesztő már 46 
%-kal kisebb sejtszámú a rehidratált élesztőhöz képest.

AZ ÉLESZTŐ-REHIDRATÁCIÓ ÉS -VÉDELEM ELŐNYEI

A REHIDRATÁCIÓ ALATTI VÉDELEM 
A SIKERES ALKOHOLOS ERJEDÉS KULCSA

A rehidratációs fázisban az oldott szterolok élesztőmembránba történő beépülése 
kiemelt fontosságú, különösen nehéz erjesztési körülmények között, mivel a szterolok 
képesek fenntartani és helyreállítani a membrán integritását (Soubeyrand és 
munkatársai, 2005). Ez csak a rehidratációs szakaszban tud végbemenni, az AE során 
nem, mivel az élesztő már az AE kezdetén stressz alatt áll, és nem képes külső forrásból 
származó szterolokat beépíteni a membránjába. A Go-Ferm ProtectTM termékcsaládban 
a szterolok speciális védett formában találhatók meg, ezáltal nagyban hozzájárulnak a 
sejtek túléléséhez az AE alatt. A 2. ábrán látható, hogy a Go-Ferm ProtectTM élesztővédő 
rehidratációs tápanyaggal a rehidratált élesztő gyorsabban és biztonságosabban tud 
dolgozni az AE során, mint a direkt beoltásra ajánlott speciális élesztő. A jelentős 
erjedési időkülönbség előny a tartálypark kihasználtságát illetően is.
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2. Ábra: Fermentációs kinetika ugyanazon élesztővel védőtápanyaggal és anélkül, összehasonlítva 
a piacon használt direkt beoltású élesztővel.

A rehidratáció során hozzáadott Go-Ferm ProtectTM élesztővédő rehidratációs 
tápanyag mikrotápanyagokat (vitaminok, ásványi anyagok) és túlélési faktorokat 
(szterolok és telítetlen zsírsavak) biztosít az élesztő számára. Az élesztő ellenállóbb 
lesz a különféle stressztényezőkkel szemben, mint például az ozmotikus sokk, amit a 
gyümölcslé vagy must magas cukorkoncentrációja okoz. A 3. ábrán láthatjuk, hogy a 
Go-Ferm ProtectTM rehidratációs védőtápanyag alkalmazásával nagymértékben javul 
az élesztő élősejtszáma is.

3. Ábra: Két élesztő életképessége Go-Ferm Protect™ -tel és anélkül1. Ábra:  A szárított fajélesztő életképessége rehidratációval és rehidratáció nélkül
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4. Ábra: Illósav tartalom különböző borokban Go-Ferm  Protect™-tel 
és anélkül




