
ΜΕΛΕΤΗ ΖΥΜΩΣΗΣ 

Επιμέλεια: Γιώργος Ιατρόπουλος (Βιολόγος) 

Σκοπός 

Σκοπός του πειράματος είναι να δείξουμε ότι οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται τόσο πιο 

γρήγορα όσο πιο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες. Στη συγκεκριμένη άσκηση μελετάμε την 

επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της ζύμωσης. Η ανάπτυξη των ζυμομυκήτων 

γίνεται μονογονικά με εκβλάστηση. 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά Απαιτούμενες ουσίες 

 λύχνο Bunsen με τρίποδα και πλέγμα ή ηλεκτρική εστία 

 1 κύβος φρέσκιας μαγιάς 

 2 ογκομετρικοί κύλινδροι των 250 mL 

 12 g ζάχαρης 

 ποτήρι ζέσεως 1000 mL 

 νερό βρύσης  

 ράβδο ανάδευσης 

 θερμόμετρο 

 ζυγαριά 

 αλουμινόχαρτο 

Πορεία του πειράματος 

1. Γεμίζουμε με νερό βρύσης το ποτήρι ζέσεως και το ζεσταίνουμε σε θερμοκρασία 

40οC, παρατηρώντας την ένδειξη του θερμομέτρου, και στη συνέχεια σβήνουμε 

το λύχνο. Το νερό λόγω υψηλής ειδικής θερμότητας διατηρεί τη θερμοκρασία του 

σταθερή για αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε πρακτικά 

δημιουργήσει ένα υδατόλουτρο στους 40οC. 

2. Χωρίζουμε με τη βοήθεια της ζυγαριάς τον κύβο της μαγιάς στη μέση (21g) και 

βάζουμε σε κάθε ογκομετρικό κύλινδρο από μισό κύβο μαγιάς, 6g ζάχαρης και 

50 mL νερού βρύσης. Ανακατεύουμε καλά και τους δύο σωλήνες έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ομοιογενής χυλός. 

3. Εισάγουμε τον ένα ογκομετρικό κύλινδρο (Α) στο αυτοσχέδιο υδατόλουτρο που 

ετοιμάσαμε, ενώ αφήνουμε τον άλλον (Β) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(περίπου 20οC) και αμέσως ξεκινούμε τη χρονομέτρηση έχοντας σημειώσει και 

την αρχική ένδειξη όγκου που μας δίνει ο ογκομετρικός κύλινδρος. Παίρνουμε 

ενδείξεις του όγκου κάθε 30 sec και στους δύο κυλίνδρους μέχρι τη στιγμή που 

θα παρατηρήσουμε μείωση του όγκου του αφρού που δημιουργήθηκε εξαιτίας 

της ζύμωσης. 

4. Τότε σταματάμε τη χρονομέτρηση και σημειώνουμε τις χρονικές στιγμές που 

παρατηρήθηκε κατάρρευση του αφρού και για το σωλήνα Α και για τον Β. 

5. Τέλος κάνουμε τη γραφική παράσταση μεταβολής του όγκου σε συνάρτηση με το 

χρόνο και για τους δύο δοκιμαστικούς. Καταγράφουμε τα συμπεράσματά μας. 

 

Μπορούμε επιπλέον να πάρουμε δείγμα από τους δύο κυλίνδρους για μικροσκοπική 

παρατήρηση της εκβλάστησης, πριν παρατηρηθεί μείωση του όγκου του αφρού.  


