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Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la obţinerea unui complex celulazoamilazic ce poate fi utilizat în zootehnie ca mijloc de sporire a asimilării raţiilor alimentare.
Este cunoscut că în industriile de prelucrare a materiilor vegetale în scopul dezintegrării
polimerilor naturali (celuloza, hemicelulozele, amidonul) din compoziţia furajelor pentru
sporirea asimilării lor de către animale şi păsări sunt utilizate preparate enzimatice
hidrolitice mixte, obţinute prin agitare mecanică a componentelor din diferite surse (diverse
microorganisme producătoare) sau obţinute prin cultivarea mixtă a producătorilor
microbieni de origine diferită [1].
Dezavantajul constă în optimizarea dificilă a preparatului după componentele enzimatice şi/sau a condiţiilor de cultivare ce necesită cercetări suplimentare voluminoase,
complexitatea sporită a realizării procesului tehnologic, ceea ce conduce la creşterea
preţului de cost al produsului final.
Cea mai apropiată soluţie pentru invenţia revendicată este procedeul de obţinere a
enzimelor celulozolitice care include cultivarea unui amestec in raport de 1:1 constituit din
două microorganisme Trichoderma viride şi Aspergillus niger (tulpini de colecţie) pe un
mediu de cultură constituit din tărâţe de grâu, extract de malţ şi săruri minerale [2].
Dezavantajul acestui procedeu constă în optimizarea dificilă a condiţiilor de cultivare
mixtă a două microorganisme diferite pentru obţinerea efectului optim. Complexul
enzimatic obţinut prin acest procedeu nu conţine amilaze şi xilanaze, enzime cu capacitate
de dezintegrare a amidonului şi xemicelulozelor, constituenţi majori ai materiei vegetale.
Lipsa acestor două componente conduce la diminuarea eficienţei complexului enzimatic
integral la asimilarea de către animale şi păsări a furajelor concentrate în bază de orz, ovăz,
grâu şi alte grăunţoase.
Procedeul nu permite modificarea ponderii componentelor enzimatice din compoziţia
complexului în concordanţă cu compoziţia substratului.
Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în obţinerea unui complex celulazoamilazic specific, echilibrat conform activităţii enzimatice respective (celobiohidrolaze,
endoglucanaze, -glucozidaze, amilaze) cu capacităţi de dezintegrare a polimerilor naturali
din compoziţia ţesuturilor vegetale (celuloza, hemicelulozele, amidonul).
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul de obţinere a complexului celulazoamilazic include cultivarea submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN-FD-10
pe un mediu de cultură cu următorul raport al componentelor, g/L: borhot de sfeclă  10,0;
amidon  10,0; tărâţe de grâu  20,0; KH2PO4  1,0; CaCl2 · 2H2O  0,1; MgSO4 · 7H2O 
0,3; NaNO3  2,5; apă până la 1,0 L, la pH 6,0, timp de 168 ore, după cultivare lichidul de
cultură se separă de biomasă prin filtrare sau centrifugare, complexul celulazo-amilazic se
separă din filtratul de cultură prin sedimentare cu alcool etilic rectificat şi se centrifughează.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea complexului celulazo-amilazic echilibrat la cultivarea unui singur microorganism - tulpina fungică Aspergillus niger CNMN-FD10.
Rezultatul tehnic obţinut se datorează capacităţii înalte de adaptare a fungilor la condiţiile de mediu, caracterul indus al enzimelor hidrolitice, diferenţa termenelor de
acumulare maximă a enzimelor de tipuri diferite.
Exemplu de realizare a invenţiei
Tulpina Aspergillus niger CNMN-FD-10, utilizată ca producător, produce extracelular
complexul enzimatic hidrolitic constituit din: celobiohidrolaze, endoglucanaze, -glucozidaze, xilanaze, ca enzime-satelit în cantităţi mici - amilaze.
Se prepară mediul nutritiv cu compoziţia, g/L: borhot de sfeclă  10,0; amidon  10;
tărâţe de grâu - 20,0; KH2PO4 - 1,0; CaCl2  2H2O - 0,1; MgSO4  7H2O  0,3; NaNO3 
2,5; apă până la 1,0 L; pH 6,0. Mediul se repartizează a câte 0,2 L în vase Erlenmayer cu
capacitatea de 1 L şi se sterilizează în autoclavă la regimul 120°C, timp de 1 oră. După
răcire la 30°C mediul se inoculează cu 5% v/v suspensie de spori ai culturii de 1012 zile.
Retortele se montează pe agitator cu viteza de rotaţie 180200 rot./min. Cultivarea se
efectuează într-o încăpere termostatată la 28...30°C, timp de 168 ore. Ca material de
inoculare serveşte suspensia de spori cu concentraţia de 2,5  3,0 x 106107 spori/mL,
obţinută prin spălare cu apă distilată sterilă de pe suprafeţe înclinate de malţ-agar a culturii
fungice Aspergillus niger CNMN-FD-10 în vârstă de 1012 zile.
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După cultivare lichidul de cultură se separă de biomasă prin filtrare sau centrifugare,
complexul celulazo-amilazic se separă din filtratul de cultură prin sedimentare cu alcool
etilic rectificat şi se centrifughează, ulterior se determină activităţile enzimatice care în
aceste condiţii prezintă următoarele valori, u/g:
celobiohidrolaze - 13,6;
-glucozidaze - 309,9;
endoglucanaze - 467,1;
xilanaze - 2881,6;
amilaze - 37,7.
Eficacitatea complexului celulazo-amilazic (Cellamyl-5) obţinut a fost evaluată printrun test de digestibilitate în nutriţia suinelor de prăsilă. Rezultatele sunt reprezentate în tabel.
In urma cercetărilor s-a stabilit îmbunătăţirea indicilor de valorificare digestivă a substanţelor nutritive din nutreţul combinat (cu conţinutul de celuloză ridicat) de către suinele
de prăsilă.
Digestibilitatea substanţei uscate în lotul experimental nr. 3 s-a mărit cu 1,75% în
comparaţie cu lotul martor, iar digestibilitatea substanţelor nutritive in lotul experimental
nr. 2 cu 1,67%, s-a constatat tendinţa măririi digestibilităţii proteinei brute 72,33 şi 72,06%
respectiv loturile experimentale nr. 2 şi nr. 3 în comparaţie cu lotul martor (69,91%). Se
poate observa astfel creşterea sub influenţa preparatului a digestibilităţii substanţelor:
uscate, organice, proteinei brute şi grăsimii brute, reducând în acelaşi timp digestibilitatea
grăsimii brute.
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Tabel
Influenţa complexului celulazo-amilazic (Cellamyl-5) asupra digestibilităţii substanţelor
nutritive din componenţa nutreţurilor combinate (NC) destinate tineretului porcin
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Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6

Lotul (X±sx)
LE**1
LE2
LM* (NC)
(NC + 0,8 kg/t
(NC + 0,8 kg/t
Farmazyme 2575)
Cellamyl - 5)
Digestibilitatea substanţei uscate ( SU)
75,37 ± 1,195
74,04 ± 1,288
76,98 ± 0,870
Digestibilitatea substanţei organice (SO)
69,45 ± 3,019
72,73 ± 1,836
76,50 ± 1,276
Digestibilitatea proteinei brute (PB)
69,91 ± 2,826
68,82 ± 2,947
72,33 ± 4,100
Digestibilitatea grăsimii brute
84,26 ± 3,194
84,88 ± 5,587
76,78 ± 8,045
Digestibilitatea celulozei brute (CB)
39,89 ± 1,605
43,96 ± 1,284
42,57 ± 1,574
Digestibilitatea substanţelor extractive neazotoase (SEN)
85,44 ± 1,190
86,36 ± 4,00
88,03 ± 3,380

LM* - lot martor; LE** - lot experimental
30

LE3
(NC + 1,0 kg/t
Cellamyl - 5)
77,12 ± 1,588
76,84 ±1,028
72,06 ± 3,507
73,36 ± 4,006
44,39 ±1,743
82,78 ± 0,847
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