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(57) Rezumat:

Invenția se referă la un fertilizant pe bază de hidrolizat 
de cheratină utilizat pentru nutriția plantelor de cereale, 
floarea soarelui sau rapiță și la un procedeu de obținere 
al acestuia. Procedeul, conform invenției, constă în 
degresarea cheratinei din lână de ovine și hidroliza 
alcalină cu 10% hidroxid de sodiu, timp de 4 h la 80’C, 
se ajustează pH la valoarea 8, când rezultă un 
hidrolizat de cheratină cu masă moleculară medie
11000...25000  Da sau se continuă hidroliza enzimatic,

la temperatura la 60’C cu 1% Alcalase 2,5 I sau 
0,5% Protamex, timp de 3 h, când rezultă un hidrolizat 
de cheratină cu masa moleculară medie
2000...6000  Da, iar hidrolizatele se filtrează și/sau 
concentrează prin evaporare și sunt compatibile cu 
hidrolizat de colagen, macronutrienți sau microelemente 
anorganice din formulările de fertilizanți.

Revendicări: 4

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor 
art;32 din Legea nr. 64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată Ca fiind retrasă, 
întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conținute îri cererea publicată în conformitate 
cu art.23 alin,(1) -(3). R
O

 13
33

38
 A

2



FERTILIZANT PE BAZA DE HIDROLIZAT DE CHERATINA SI
METODA DE OBȚINERE

Descriere
OricfiiL DE ĂTâtTSÎîîW iiiVtNȚli Șl MxSCr. 

Cerere de brevet de invenție ■ 
Nr. i

nara d»ozi.. i

Invenția se refera la un fertilizant pe baza de hidrolizat de cheratina pentru 

fertilizarea foliara a plantelor de cereale, floarea soarelui, rapitei si pentru culturi in 

sistem ecologic si la metoda de obținere a acestuia.
Se cunosc procedee de hidroliză a subproduselor de abatorizare, inclusiv 

pene, copite si coarne [US 4201564 A] si care utilizează hidroxid de potasiu sau 

pepsina pentru realizarea unui fertilizant organic care se aditiveaza cu compuși 
anorganici pe baza de azot, fosfor, fier, magneziu, cu compuși organici (acid 

giberelic, melasa, guma) si conservanti (borax sau benzoat de sodiu) pentru 

fertilizarea plantelor.
Alte brevete se refera la modificarea cheratinei extrase din pene, par sau lana 

prin succinilare sau cuaternizare pentru utilizare in industria produselor cosmetice 

[EP 2215105 A1]. Procedee complexe [US 2591945 A] prevăd pretratamente cu acid 
sulfuric urmate de tratamente de reducere a grupelor sulfidice ale cheratinei prin 

utilizarea sulfitului de sodiu si sulfurii de sodiu pentru obținerea unei dispersii de 
proteina cu utilizări in industria farmaceutica, alimentara, ca agent de fixare a 

colorantilor, pigmentilor, anticoroziv, emulgatorsau agent tampon.
In brevetul [WO 2010114938 A1] sunt descriși sase pași pentru hidroliză 

cheratinei din lana, in care sunt incluse etape de înmuiere, acidifiere, tratare cu 

sulfat de cupru si hidroxid de sodiu, reducere cu sulfiti, presurizare si tratare 

enzimatica timp de 20 de ore pentru a obține o dispersie cu cantitate mare de 

cisteina pentru uz cosmetic. Cheratina reprezintă pentru produsele cosmetice un 

aditiv cu afinitate pentru piele si capacitate de a retine apa.

In alt brevet se prezintă cheratina insolubila ca amendament de sol valoros, 

sau sub forma de hidrogel, oxidata cu apa oxigenata sau acid peracetic si 
amestecata cu metale din grupa macro sau microelementelor [US 20040134248 

A1],
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In brevetul [US 8500841 B2] este utilizata cheratina din pene care este 

solubilizata cu hidroxid de potasiu timp de 20 de ore si aditivata cu macro si 
microelemente ca un fertilizant valoros, sub forma coloidala in combinație cu acizi 
humici.

Un brevet foarte recent [US 9249061 B2] subliniază necesitatea utilizării 

fertilizantilor organici naturali in mediu urban ca urmare a poluării apelor cu nitriti si 

metale provenind din fertilizantii clasici, cunoscut fiind ca numai 33% din fertilizând 

sunt reținuți de plante. Soluția propusa este o combinație dintre microbi care 

stimulează bacteriile si fungii generatoare de azot si un substrat care eliberează 

azot datorita acestora, acest substrat fiind cheratina din pene.
Problema pe care o rezolva invenția se refera la un fertilizant pe baza de 

hidrolizat de cheratina obtinuta prin solubilizarea lânii de ovine si la o metoda rapida 

si simpla de realizare a acestuia.
Avantajele pe care le asigura soluția propusa de invenție constau in:
- Hidrolizatul de cheratina ca fertilizant organic valorifica o resursa 

regenerabila, lana de ovine, care reprezintă in buna parte un deseu;
- Cheratina prezintă o compoziție de aminoacizi in care aminoacizii cu sulf, 

respective cisteina poate reprezenta o sursa pe termen lung de sulf 

organic pentru diverse etape de dezvoltare a plantelor care au un necesar 
special de sulf: cerealele, floarea soarelui si răpită;

- Aminoacizii din cheratina pot stimula creșterea plantelor de la faza de 

germinație, permițând astfel reducerea concentrației de pesticide si 
insecticide;

- Cheratina poate stimula dezvoltarea microorganismelor generatoare de 

azot din sol;
- Cheratina prin proprietățile de a retine apa in proporție de pana la 35% din 

masa sa constituie un rezervor de umiditate care protejează planta 

împotriva schimbărilor climatic si secetei;

- Cheratina este amfotera si permite adaptarea mediului la schimbări de pH, 
acționând ca un tampon;
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- Cheratina are proprietăți de a complexa metalele si deci de a retine 

microelementele;
- Cheratina este miscibila cu hidrolizat de colagen, cu macroelemente si 

microelementele putând intra in formulări de fertilizanti de sol sau foliari;

- Procedeul de solubilizare al cheratinei este mult mai simplu si cu consum 

redus de materiale si energie, comparativ cu procedeele cunoscute in 

literatura de brevete, permite obținerea de hidrolizate de cheratina cu 

mase moleculare mari (prin hidroliză alcalina) si cu mase moleculare mici 
(prin hidroliză chimico-enzimatica), pentru diverse formulări de fertilizanti, 

in funcție de tipul de plante si etape de fertilizare.
In continuare sunt prezentate 2 exemple de realizare a hidrolizatelor de 

cheratina cu mase moleculare diferite, care pot asigura eliberarea pe termen mai 

lung sau mai scurt a azotului organic, aminoacizilor si care au conținut de aminoacizi 
cu sulf (cisteina) cu rol important in metabolismul plantelor de cereale, floarea 

soarelui sau rapitei. Hidrolizatele de cheratina, ca si cele de colagen au capacitatea 

de a retine apa, de a tampona variațiile de pH, contribuind astfel la adaptabilitatea 

plantelor in condiții pedoclimatice diverse.
Exemplul 1: Lana bruta de ovine este degresata intr-un butoi automatizat prin 

spalare in 300% (% de masa) apa la temperatura de 60°C cu 1,5 % amoniac 25% 

concentrație, 1% carbonat de sodiu si 0,8 % detergent de tip alcool gras polietoxilat, 
timp de 3 ore cu agitare. Operația se repeta daca lana este foarte murdara sau grasa. 
Apoi lana se clătește cu 300% apa de 40°C pana la pH 7, se scurge, se stoarce si se 

toaca la o mașina tip La Minerva. Lana tocata se incarca intr-un vas de reacție prevăzut 
cu manta, agitator si sistem automat de reglare a temperaturii, se adauga 300% apa 
care se încălzește la 80°C, 10% hidroxid de sodiu fulgi si se agita timp de 4 ore când se 

controlează gradul de solubilizare al cheratinei. Se aduce valoarea de pH la 7 cu acid 

formic diluat 1:10 sau cu acid azotic diluat 1:10 prin agitare. Se descarcă din vasul de 

reacție hidrolizatul de cheratina care se decantează si se filtrează. Produsul obtinut se 

poate utiliza ca atare sau se poate concentra prin rotaevaporare si reprezintă un 
hidrolizat de cheratina cu masa moleculara cuprinsa intre 25000 Da si 11000 Da, 
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compatibil cu hidrolizat de colagen, macronutrienti anorganici si microelemente in 

formulări pentru fertilizare radiculara sau foliara. Testările indica o stimulare a creșterii 
plantelor de cereale in faza de vegetație a plantelor de grâu in cazul utilizării numai a 

hidrolizatului de cheratina. Fertilizarea foliara cu combinantii de cheratina, colagen, 
macronutrienti si microelemente anorganice conduce de asemenea la stimularea 
creșterii plantelor de grâu.

Exemplul 2: Hidrolizatul de cheratina obtinut prin hidroliza alcalina cu metoda 
descrisa in Exemplul 1, înainte de reglarea pH-ului, se aduce pH-ul la valoarea 8 cu 
acid formic 1:10, se reglează temperature la 60°C si se adauga 1% Alcalase 2,5L sau 

0,5% Protamex, cu agitare continua timp de 3 ore. Hidroliza enzimatica se dezactivează 
prin încălzire la 90°C, timp de 10 minute. Se verifica valoarea de pH si se ajusteaza la 7 

cu acid sulfuric diluat 1:10. Hidrolizatul de colagen se descarcă din vasul de reacție, se 
decantează si se filtrează. Produsul obtinut se poate utiliza ca atare sau se poate 

concentra prin rotaevaporare si reprezintă un hidrolizat de cheratina cu masa 

molecuara cuprinsa intre 2000 Da si 6000 Da, compatibil cu hidrolizatul de colagen, 
macronutrienti si microelemente anorganice in formulări pentru fertilizarea radiculara 

sau foliara a plantelor de cereale, foarea soarelui, răpită si alte tipuri de plante.
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Revendicări

1. Fertilizant pe baza de hidrolizat de cheratina pentru nutriția plantelor de 

cereale, floarea soarelui si răpită caracterizat prin aceea ca reprezintă un 
hidrolizat alcalin de cheratina, cu masa moleculara intre 25000 Da si 11000 

Da, si care se poate utiliza ca atare, concentrat sau in amestec cu hidrolizat 
de colagen, macronutrienti si micronutrienti anorganici, in fertilizări radiculare 

sau foliare.
2. Fertilizant pe baza de hidrolizat de cheratina pentru nutriția plantelor de 

cereale, floarea soarelui si răpită caracterizat prin aceea ca reprezintă un 

hidrolizat alcalino-enzimatic de cheratina, cu masa moleculara intre 2000 Da 
si 6000 Da, si care se poate utiliza ca atare, concentrat sau in amestec cu 

hidrolizat de colagen, macronutrienti si micronutrienti anorganici, in fertilizări 
radiculare sau foliare.

3. Procedeu de obținere a hidrolizatelor de cheratina caracterizat prin aceea 

ca pentru solubilizarea cheratinei din lana de ovine, aceasta se degreseaza si 
se hidrolizeaza alcalin cu 10% hidroxid de sodiu, timp de 4 ore la 80°C, se 

ajusteaza valoarea de pH la 7, se decantează, se filtrează si/sau se 

concentrează prin evaporare.
4. Procedeu de obținere a hidrolizatelor de cheratina caracterizat prin aceea 

ca pentru solubilizarea cheratinei din lana de ovine, aceasta se degreseaza si 
se hidrolizeaza alcalino-enzimatic prin hidroliza cu 10% hidroxid de sodiu, 
timp de 4 ore la 80°C, se ajusteaza valoarea de pH la 8, se reduce 
temperature la 60°C si se hidrolizeaza enzimatic cu 1% Alcalase 2,5L sau 

0,5% Protamex, timp de 3 ore, după care se inactiveaza enzima, se reglează 

valoarea de pH la 7, se decantează, se filtrează si/sau se concentrează prin 
evaporare.


