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W ostatnich latach problem zagrożeń mikrobiologicznych piwa gotowego nabiera coraz większego 
znaczenia i spędza sen z powiek wielu szefom produkcji i dyrektorom browarów. Browary, z 

małych lokalnych zakładów, stają się ogromnymi, produkującymi na szeroką skalę fabrykami. Poja-
wiające się od czasu do czasu infekcje na rynku dotyczą coraz większych partii produkcyjnych. Coraz 
bardziej skomplikowana logistyka (głównie systemy dystrybucyjne) oraz szeroko zakrojone akcje 
marketingowe wymuszają na browarach przedłużanie okresów przydatności piwa do spożycia do 6, 
9 a nawet 12 miesięcy. Piwo trafia do ogromnej rzeszy klientów, którzy na podstawie jakości produktu 
wyrabiają sobie opinię o jego producencie i, albo są usatysfakcjonowani, albo łatwo przenoszą swoje 
zainteresowanie na produkty firm konkurencyjnych.

Zagrożenia 
mikrobiologiczne
przy „aseptycznym” 
rozlewie piwa  

– przyczyny infekcji na rynku, zapobieganie

mgr inż. Elżbieta Żyrek
Grupa Żywiec S.A.
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Dawniej 80-90% wyprodukowanego piwa wypijane 
była w pierwszym miesiącu od daty rozlewu, a obecnie 
czas ten wydłużył się do 2-3 miesięcy. Piwa eksportowe 
stanowią osobny problem – zanim dotrą do miejsca 
przeznaczenia mijają często 3-4 tygodnie. Infekcje 
mikrobiologiczne piwa, choć nieszkodliwe dla zdrowia 
człowieka, powodują zniszczenie, zepsucie produktu 
objawiające się zmętnieniem, natychmiast zauwa-
żalnym dla klienta, zakwaszeniem, występowaniem 
obcych, często bardzo nieprzyjemnych zapachów czy 
posmaków. Co istotne, infekcje dość rzadko wykrywa-
ne są przez laboratoria browarniane, a w zainfekowanej 
partii produkcyjnej, wypuszczonej na rynek, infekcja 
rozwija się zazwyczaj w czasie 3-6 tygodni od rozlewu, 
dając wspomniane powyżej efekty. Zrozumiały jest za-
tem niepokój managerów i podejmowanie przez nich 
słusznych, choć często trudnych decyzji o działaniach, 
ograniczających wszelkie zagrożenia mikrobiologicz-
ne, nawet jeśli dla firmy wiąże się to ze zwiększonym 
nakładem finansowym.

Skala zagrożeń
W literaturze trudno znaleźć wiarygodne informacje do-

tyczące skali występowania problemu infekcji mikrobiologicz-
nych produktu gotowego na rynku. Jest to o tyle oczywiste, że 
informacje takie są poufne, stanowią zagrożenie utraty dobrego 
wizerunku przez producenta oraz marek, produkowanych 
przez niego piw. Przykładem konsekwencji poniesionych  
w wyniku infekcji mikrobiologicznej może być opublikowany  
w 2001 roku głośny przypadek znanej firmy piwowarskiej z 
Danii. W wyniku infekcji bakteryjnej, która wpłynęła na smak 
piwa, ściągnięto z rynku 3 miliony puszek piwa, dyrektor gene-
ralny złożył dymisję a koszt, według własnych kalkulacji, wyniósł 
około 1 miliona euro. Znane jest mi wiele innych podobnych 
przypadków. Oceniam, iż w świecie, w każdym roku, problem 
infekcji mikrobiologicznej w piwie gotowym dotyka kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt browarów, a całkowity koszt (ten łatwo 
policzalny i ten szacunkowy - utraty wiarygodności, udziału  
w rynku itp.) w każdym poszczególnym przypadku wynosi od 
kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów euro.

Drobnoustroje stanowiące główne zagro-
żenie dla piwa

W 1995 roku prof. Back z Instytutu Weihenstephan w Niem-
czech opublikował zestawienie przedstawiające procentowy 
udział poszczególnych drobnoustrojów w reklamacjach z rynku, 
głównie niemieckiego. Z zestawienia tego wynika, iż w latach 
1992-1993 większość infekcji w rynku, aż 85-90%, spowodowa-
na była jedynie przez trzy drobnoustroje: Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus lindneri i Pectinatus spp. W pozostałych przypad-
kach przyczynę reklamacji stanowiły takie drobnoustroje, jak: 
Pediococcus damnosus, Megasphera spp., Lactobacillus spp, 
drożdże dzikie z rodzaju Saccharomyces oraz inne, nieokreślone 
drobnoustroje. Wydaje się, że grupa groźnych dla piwa drobno-
ustrojów jest niewielka. Jednak lista drobnoustrojów psujących 
piwo jest znacznie dłuższa (tabela 1).

Zachowanie się drobnoustrojów w piwie wynika z wyjąt-
kowo trudnych, dla większości mikroorganizmów, warunków, 
jakie panują w piwie: niskie pH, obecność alkoholu, związki 
goryczy, często brak substancji odżywczych. Można wydzielić 
4 typy zachowań drobnoustrojów w piwie (A, B, C, D), jak na 
wykresie 1. Wykres powstał na bazie moich doświadczeń, infor-
macji z wielu browarów, obserwacji a także własnych badań.

Typ A drobnoustroje po dostaniu się do piwa giną,
Typ B drobnoustroje są w stanie przetrwać w piwie nawet 

przez kilka dni, ale nie mogą się w nim rozwijać i po 
pewnym czasie obumierają,

Typ C drobnoustroje mogą rozmnażać się w piwie, ale tyl-
ko do pewnego momentu – w wyniku niekorzyst-
nych warunków czy braku pożywienia zaczynają 
obumierać. Brak widocznego zmętnienia,

Typ D typowe drobnoustroje psujące piwo – po dostaniu 
się do piwa zaczynają się rozmnażać, powodując po 
pewnym czasie widoczne zmętnienie.

Czy wszystkie drobnoustroje psujące piwo zachowują 
się podobnie? Można powiedzieć, że tak – wszystkie rosną 
w piwie i produkują metabolity swojej przemiany. Jak szybko 
nastąpi zepsucie/zmętnienie jest kwestią głównie dwóch 
parametrów: czasu i temperatury.

Z praktycznego punktu widzenia, chcielibyśmy wie-
dzieć, jak szybko wyprodukowana przez nas partia piwa 
może dać objawy infekcji na rynku, jeśli już nie uda nam 
się zapobiec tej infekcji i dostanie się ona do określonej 
partii naszego piwa.

Przeprowadzone przeze mnie w 2005 r. badania dają 
pogląd na kilka aspektów zachowania się tego samego 
drobnoustroju w tym samym piwie w różnych warunkach 
temperaturowych w zależności od stanu fizjologicznego 
komórek (młode a stare komórki), wcześniejszej adaptacji 
bądź braku adaptacji tych komórek do warunków piwa, 
początkowego poziomu infekcji oraz wpływu na nie stresu 
mechanicznego. Z badań tych wynika, iż wszystkie wy-
mienione parametry wpływają na zachowanie się danego 
mikroorganizmu w piwie. W niniejszym opracowaniu przed-
stawiam zaledwie część wyników tych badań. Wykresy 2 i 3 
oraz wykresy 4 i 5 przedstawiają szybkość wzrostu komórek 
Lactobacillus brevis w piwie (po wcześniejszej adaptacji do 
warunków piwa) w dwóch różnych temperaturach i przy 
różnym poziomie początkowym infekcji.

W temperaturze optymalnej dla swojego wzrostu 
(30oC) komórki L.brevis rosły w piwie niemal dwukrotnie 

Gram-positive 
bacteria Rod-shaped Cocci

Lactobacillus spp. Pediococcus 
spp.

Lb. brevis P. damnosus
Lb. brevisimilis P. dextrinicus
Lb. buchneri P. inopinatus

Lb. casei
Lb. coryneformis Micrococcus sp.

Lb. curvatus M. kristinae
Lb. lindneri

Lb. malefermentans
Lb. parabuchneri

Lb. plantarum
Gram-negative 

bacteria Rod-shaped Cocci

Pectinatus spp. Megasphaera sp.
P. cerevisiiphilus M.cerevisiae

P. frisingensis
P. sp. DSM20764
Selenomonas sp. Zymomonas sp.

S. lacticifex Z. mobilis
Zymophilus sp.

Z. raffinosivorans

Tab. 1. 
Bakterie 

psujące piwo
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szybciej niż w temperaturze tylko o kilka stopni niższej 
(22oC). Nawet jedna komórka L.brevis może spowodować 
zmętnienie w całej objętości piwa – jest to tylko kwestią 
czasu i temperatury. Im wyższy początkowy poziom in-
fekcji, tym szybciej, w danej temperaturze, nastąpi wzrost  
i w efekcie – zmętnienie.

Ocena ryzyka
Ryzyko infekcji mikrobiologicznej zależne jest od 

układu linii rozlewniczej, a przede wszystkim od sposobu 
pasteryzacji piwa. 

Z badań wynika, iż do unieszkodliwienia większości 
drobnoustrojów szkodliwych dla piwa wystarcza nawet 
niewielka liczba jednostek pasteryzacji. Już pięć jednostek 
pasteryzacji eliminuje takie drobnoustroje, jak drożdże 
kulturowe, Lactobacillus brevis, L.coryniformis, L.casei, Pecti-
natus spp. Przy 14-15 jednostkach pasteryzacji nie przeżyje 
większość pozostałych drobnoustrojów psujących piwo, 

jedynie Lactobacillus lindneri wymaga do zniszczenia ok. 
18 jednostek, a do 40 jednostek mogą przetrwać askospory 
niektórych dzikich drożdży oraz Micrococcus kristinae.

W przypadku linii z pasteryzatorem tunelowym (rys.1) 
ryzyko wystąpienia infekcji w produkcie gotowym jest nie-
wielkie pod warunkiem, że zapewnione zostanie sprawne 
funkcjonowanie pasteryzatora tunelowego. Nawet, jeżeli 
infekcja dostanie się do piwa, czy ostatecznie do butelki, 
na którymkolwiek z etapów poprzedzających pasteryzację 
– jednostki pasteryzacji ją zniszczą.

W przypadku linii z pasteryzacją przepływową (rys.2) 
ryzyko wystąpienia infekcji w produkcie gotowym jest 
wysokie, nawet jeżeli zapewnione zostanie sprawne funk-
cjonowanie pasteryzatora przepływowego. Odpowiednio 
spasteryzowane piwo, poprzez przewody piwne i układ 
napełniarki dostaje się do opakowania, a stąd kierowane jest 
do zamykarki. Jeżeli na którymkolwiek z tych etapów nastąpi 
infekcja (uszkodzone zawory, uszczelki, brudna instalacja,  

Wykres 1. 
Cztery typy zachowań 
drobnoustrojów w piwie

Wykres 2 i 3. 
L.brevis, adaptacja  
w piwie, faza stacjonarna, 
wzrost w piwie, dwie  
różne temperatury, 
poziom początkowy  
~200 komórek  
w 50 ml piwa
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nie sterylne opakowanie, media, takie jak woda, CO2, powie-
trze) nie ma żadnej możliwości, aby ją potem wyeliminować. 
W ten sposób zainfekowany produkt trafia na rynek. Jedyna 
nadzieja w laboratorium, które, być może, wykryje infekcję  
i odpowiednio szybko da sygnał do wstrzymania danej 
partii produkcyjnej…

Przyczyny infekcji na rynku
Wyżej wspomniano o kilku źródłach infekcji mikrobiolo-

gicznych piwa gotowego. Jednak, nie samo źródło stanowi 
przyczynę wystąpienia infekcji na rynku – musi zawieść 
jeszcze kilka innych czynników…

Przyczyny infekcji piwa gotowego na rynku można 
podzielić na dwie grupy:
1. Błędy browaru:

techniczne defekty (zawory, uszczelki, płyty pasteryza-
tora, braki/błędy w automatyce, niehigieniczny projekt, 
martwe końce/punkty etc.),
procesowe defekty (procedury mycia, procedury startu 
produkcji),
media (woda, CO2, powietrze),
ogólna higiena,
brak/niezbyt szybka reakcja na sygnały (np. przekro-
czone standardy).

•

•

•
•
•

2. Błędy laboratorium:
niedoświadczona załoga,
niewłaściwe podłoża, metody,
zbyt niskie standardy, wielkość próby,
sporadyczna kontrola zamiast regularnej.

Każdą z tych przyczyn należałoby rozpatrzyć szerzej, 
indywidualnie dla każdego browaru. 

Kontrola mikrobiologiczna
Jedynie właściwie opracowana, przemyślana i regularna 

kontrola mikrobiologiczna może wspomóc w zapobieżeniu 
infekcji, bądź w odpowiednio wczesnym jej wykryciu.

Istnieje wiele źródeł infekcji, często unikatowych dla 
danego browaru. W zależności od źródła infekcji, zainfeko-
wana partia produkcyjna może dotyczyć kilku opakowań 
produktu, kilku do kilkunastu godzin produkcyjnych bądź 
całych dni czy nawet tygodni produkcyjnych. Może być 
związana z jednym lub kilkoma gatunkami piwa rozlewa-
nego na jednej lub kilku liniach produkcyjnych. 

Poniżej zasygnalizuję jedynie kilka problemów, związa-
nych z kontrolą mikrobiologiczną:

Czas jest naszym największym wrogiem – we wszyst-
kich standardowych metodach mikrobiologicznych musimy 
czekać na wynik aż 5 do 15 dni, a na jego potwierdzenie 

•
•
•
•

Wykres 4 i 5. 
  L.brevis, 

adaptacja w piwie, 
faza stacjonarna, 

wzrost w piwie, dwie 
różne temperatury 

poziom początkowy 
~5 komórek 

w 50 ml piwa

Rys. 1. 
Schemat linii z pasteryza-

cją tunelową
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– drugie tyle czasu! Tylko w przypadku nielicznych browa-
rów istnieje możliwość kwarantanny partii produkcyjnych 
do czasu uzyskania wyników mikrobiologicznych…

Drugi aspekt to stosowane przez nas podłoża mikrobio-
logiczne. Nie istnieje takie podłoże, które byłoby uniwersalne, 
w pełni satysfakcjonujące pod każdym względem, wykrywa-
jące wszystkie drobnoustroje psujące piwo. Z całego szeregu 
dostępnych na rynku podłóż od całej gamy dostawców 
(tabela 2) wybieramy zaledwie kilka, najbardziej, według nas, 
optymalnych, również pod kątem cenowym. I tu okazuje się, 
że taki np. Pectinatus, bezwzględny beztlenowiec, właściwie 
nie rośnie na żadnym z powszechnie przez nas stosowanych 
podłoży agarowych. Podobnie zachowanie - brak wzrostu, 
występuje w przypadku kilku nowych, znanych od zaledwie 
roku czy dwóch, mikroorganizmów psujących piwo, takich jak 
Lactobacillus backii, L.collinoides, L.rossiae.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym problemie, jakim 
są limity detekcji poszczególnych metod mikrobiologicz-
nych. Piwo gotowe analizujemy przeważnie na podłożach 
agarowych, po uprzednim przefiltrowaniu 100-500ml próby 
na zestawie do filtracji membranowej. Limitującymi czynni-
kami w tej metodzie są zarówno maksymalna możliwa do 
analizy wielkość próby (w praktyce do 500ml), jak i samo 
podłoże agarowe, na którym 1 kolonia (1cfu) powstanie  
z 3-10 komórek drobnoustroju. Jak w takim przypadku 
możemy wykryć 1 komórkę drobnoustroju psującego piwo 
w np. 30L czy 50L kedze?

Działania ograniczające zagrożenia mikrobiolo-
giczne w trakcie rozlewu piwa

W celu minimalizacji zagrożeń mikrobiologicznych  
w trakcie rozlewu piwa należy, przede wszystkim, przepro-
wadzić ocenę ryzyka dla każdej linii rozlewniczej oraz podjąć 
działania zapobiegawcze, takie jak:

poprawa ogólnego stanu higieny, 
regularne przeglądy/remonty instalacji, 

•
•

weryfikacja i kontrola efektywności procesów mycia  
i dezynfekcji, 
szkolenia operatorów w zakresie higieny i zagrożeń 
mikrobiologicznych, 
poprawa działań kontrolnych-laboratoryjnych:
– weryfikacja, standaryzacja planów kontroli,
– wprowadzenie nowych, łączenie obecnych metod, 

podłóż mikrobiologicznych,
– szkolenia mikrobiologów (mikroskopowanie, iden-

tyfikacja, interpretacja),
– wprowadzenie szybkich metod detekcji i testów 

identyfikacyjnych, np. Chemscan (AES-Chemunex), 
VIT-Beer (Vermicon), PCR, ATP.

•

•

•

Podłoża Bakterie
Rekomendowane 

przez

MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) LAB1 EBC, ASBC, BCOJ

Raka-Ray LAB, G(-)2 EBC, ASBC, BCOJ

VLB S7-S (Versuchs- und Lehranstalt für LAB EBC, BCOJ

Brauerei in Berlin)

HLP (Hsu’s Lactobacillus and Pediococcus LAB EBC, BCOJ

medium)

WLD (Wallerstein Differential) LAB EBC, BCOJ

Nakagawa LAB EBC, BCOJ

SDA (Schwarz Differential Agar) LAB EBC, BCOJ

Concentrated MRS G(-) EBC, BCOJ

PYF (Peptone, Yeast extract and Fructose) G(-) EBC, BCOJ

Thioglycolate Medium G(-) EBC

LL-Agar G(-) EBC, BCOJ

UBA (Universal Beer Agar) LAB, G(-) EBC, ASBC, BCOJ

NBB (Nachweismedium für LAB, G(-) EBC, BCOJ

bierschädliche Bakteriën)

Brewer’s Tomato Juice Medium LAB, G(-) ASBC

LMDA (Lee’s Multi-Differential Agar) LAB ASBC

BMB (Barney-Miller Brewery Medium) LAB ASBC

SMMP (Selective Medium for G(-) ASBC, BCOJ

Megasphaera and Pectinatus)

Tab. 2. 
Schemat linii z pasteryzacją przepływową
1     LAB, Lactic acid bacteria
2   G(-), Gram-negative bacteria
3   EBC, European Brewery Convention; ASBC, American Society of Brewing  Chemists; BCOJ, 
    Brewery Convention of Japan

Rys. 2. 
Schemat linii 
z pasteryzacją 
przepływową
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