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 Subiectul !i dezvoltarea lucr"rilor prezentate în teza de doctorat se înscriu în preocup"rile 
na#ionale !i interna#ionale de reducere a gradului de poluare a mediului înconjurator prin valorificarea 
subproduselor din industra zah"rului.  
 În programul tezei de doctorat s-a urm"rit !i realizat urm"toarele obiective: 

• depoluarea mediului prin valorificarea subproduselor tip t"i#ei, rezulta#i din industria zah"rului, 
în prezent agent poluant pentru factorii de mediu; 

• aplicarea proceselor chimice de hidroliz" acid" pentru t"i#ei-borhot, în scopul de valorificare a 
acestui subprodus cu con#inut monozaharidic; 

• valorificarea hidrolizatului produs, cu con#inut de zaharuri, în tehnologia drojdiei furajere: 
o solu#ia de valorificare prin hidroliz" a subprodusului t"i#ei-borhot, va rezolva criza la 

nivel na#ional în sectorul zootehnic, criz" cu efect nutri#ional; 
o valorificarea t"i#eilor cu aplicarea solu#iilor originale de cercetare prin utilizarea în 

tehnologia drojdiei furajere, se va realiza reducerea polu"rii mediului ambiant, al 
impactului negativ prin care ac#ioneaz" acest subprodus. 

 Valoarea !tiin#ific" a tezei de doctorat poate fi confirmat" prin analiza critic" a solu#iilor 
adoptate corelate cu un studiu preliminar de management tehnologic aplicat pentru hidrolizatul acid 
din borhot !i drojdia furajer" Candida utilis. 
 Rezultatele cercet"rii au eviden#iat parametrii optimi de hidroliz": pentru faza I concentra#ia 
acidului sulfuric 38,5%, durata procesului de hidroliz" 170 min la temperatura de 65 ºC !i un 
randament de 50%; pentru faza a II-a concentra#ia acidului sulfuric 63,5%, durata procesului de 
hidroliz" 25 min la temperatura de 107 ºC !i un randament de 80%.  
 Pentru fabricarea drojdiei furajere s-a eviden#iat re#eta original" cu urm"torii parametrii 
tehnologici: con#inut de zaharuri (ob#inut prin hidroliza tai#eilor) 16,28 g/L, sulfatul de amoniu        
7,49 g/L, sulfatul de magneziu de 0,66 g/L, pentru un con#inut proteic de 52%. 
 Cercet"rile realizate au concluzionat: 

• hidrolizatul se poate utiliza în tehnologia drojdiei furajere, gradul de transformare fiind de 89% 
cu observa#ia Candia utilis s-a adaptat cel mai bine la substrat; 

• tehnologiile originale pentru prelucrarea borhotului !i fabricarea drojdiei furajere nu modific" 
fluxul tehnologic într-o fabric" de zah"r contribuind la: eficientizarea energetic" a fabricii prin 
eliminarea usc"rii borhotului, eliminarea problemelor poluante prin valorificarea borhotului !i 
reconsiderarea activit"#ii economice pentru fabricile de zah"r la nivel na#ional, prin 
transformarea acestora în complexe industriale care s" înclud" hidroliza borhotului !i fabricarea 
drojdiei furajere. 
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