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Nasze badanie miało na celu sprawdzenie, czy długość fali światła wpływa na intensywność fermentacji etanolowej u drożdży. Polegało ono na stworzeniu

mieszaniny wody, cukru i drożdży, umieszczeniu jej w ciemni, a następnie naświetlaniu światłem LED o znanej długości fali świetlnej. Po określonej ilości czasu

sprawdzaliśmy ilość wydzielonego dwutlenku węgla i zapisywaliśmy wyniki. Zaobserwowaliśmy, że przy świetle niebieskim dwutlenku węgla wydziela się

najwięcej, podczas naświetlania światłem zielonym mniej, zaś przy świetle czerwonym najmniej. Wynika z tego, że im krótsza jest fala światła, tym fermentacja

etanolowa u drożdży zachodzi intensywniej.

Zainteresował nas fakt, że światło nie powinno wpływać na intensywność fermentacji

alkoholowej u drożdży. Jednoczesne istnieją badania potwierdzające zauważalny

wpływ długości fali świetlnej na przebieg i tempo metabolizmu oraz poziom

transkrypcji w komórkach drożdży. Naszym zdaniem wykorzystanie tego zjawiska

w kontrolowany sposób może znaleźć zastosowanie chociażby przy produkcji

pieczywa, gorzelnictwie, winiarstwie czy piwowarstwie.

Zaczęliśmy od pokrycia kartonu od środka czarną matową farbą w celu stworzenia ciemni.

Następnie przy użyciu kleju na gorąco przymocowaliśmy balon do nakrętki od butelki, aby mieć

możliwość zmierzenia ilości wytworzonego podczas fermentacji etanolowej dwutlenku węgla. Do

miski wlewaliśmy 200ml ciepłej wody o temperaturze 43°C, którą następnie mieszaliśmy z 10g

cukru i 33g świeżych schłodzonych drożdży. Całą mieszaninę wlewaliśmy do butelki

i zakręcaliśmy nakrętką z balonem, zapewniając warunki beztlenowe, a następnie

umieszczaliśmy w ciemni, w której znajdował się pasek diod LED o zmiennej barwie światła, po

czym była ona naświetlana przez 22 minuty (Ryc. 1.). Wykonaliśmy trzy identyczne próby dla

każdej badanej barwy światła: niebieskiej, zielonej, czerwonej, a także białej (próba kontrolna).

Po naświetleniu zakręcaliśmy balon z wytworzonym gazem (Ryc. 3) i sprawdzaliśmy jego ilość

odczytując ilość wody ze skali na naczyniu (Ryc. 2.). Uśrednione wyniki objętości powstałego w

wyniku fermentacji dwutlenku węgla dla poszczególnych prób oświetlanych światłem

o określonej barwie są następujące:

• Barwa niebieska (460nm): 0,79l

• Barwa zielona (525nm): 0,72l

• Barwa czerwona (625nm): 0,59l

• Światło białe: 0,78l

Z wyników przeprowadzonych przez nas doświadczeń można

wywnioskować, że krótsza fala świetlna wpływa korzystnie na

intensywność fermentacji etanolowej u drożdży, zwiększając jej

wydajność. Może to świadczyć o tym, że dłuższe fale świetlne wywołują u

drożdży stres oksydacyjny, zaś krótsze pobudzają je do wzrostu

intensywności fermentacji, przyspieszając ich tempo metabolizmu i

poziom transkrypcji genów w komórce. W literaturze (Chin-Hang i in.

2009) pojawiają się informacje, że światło czerwone hamuje intensywność

fermentacji, a niebieskie stymuluje produkcję etanolu, co również

potwierdziły wyniki naszego doświadczenia. Okazuje się, że drożdże mają

fotoreceptory, ale ich działanie nie jest jeszcze w pełni poznane. Wyniki

badania można więc wykorzystać do wzrostu efektywności produkcji

etanolu np. w przemyśle winiarskim.
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Ryc. 2 Pomiar objętości 

wytworzonego CO2

Ryc. 3. Butelka z mieszaniną drożdży po fermentacji etanolowej. Dwutlenek węgla 

będący produktem procesu zbierany jest w balonie. Ilość zebranego gazu jest 

wykorzystywana do określenia intensywności procesu. 

Ryc. 1 Naświetlanie mieszaniny barwą zieloną

Barwa

Próba

Czerwona Zielona Niebieska Biała

1 0,48l 0,7l 0,75l 0,8l

2 0,7l 0,8l 0,8l 0,8l

3 0,6l 0,65l 0,8l 0,75l

Tab. 1 Objętość wydzielonego CO2 podczas fermentacji etanolowej  w próbach 1-3 

oświetlanych światłem o różnej barwie (zmiennej długości fali).
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