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Referat
S-a stabilit, că cel mai efi cient mediu nutritiv, care poate fi  utilizat la cultivarea industrială
a algei Anabaenopsis sp., este Gromov-6. Valorile optime ale pH-ului mediului nutritiv,
specifi ce fazei exponenţiale, sunt cuprinse între 8,04-11,12. La cultivarea algei Ana-
baenopsis sp. pe mediul Gromov-6 se atestă cele mai înalte valori ale vitezei specifi ce de
creştere a fazei exponenţiale, a productivităţii maxime şi a creşterii medii zilnice.
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Introducere
Productivitatea algelor este determinată de activitatea unui ansamblu de procese

fi ziologice, cum ar fi  ritmul de creștere, fotosinteza, schimbul de substanțe dintre celulă
și mediu, etc. [10]. O problemă prioritară caracteristică fi ziologiei algelor, este iden-
tifi carea intensității de creștere a biomasei lor în cultură și a ritmului înalt de repro-
ducere [10]. Reacția de răspuns a algelor, la factorii biotici și abiotici, se exprimă prin
modifi cările intensității creșterii biomasei, considerată unul din indicatorii fi ziologici
[6]. Viteza de reproducere şi de creștere a algelor în cultură depinde de necesitățile spe-
cifi ce de substanțe nutritive și servește drept criteriu la sistematizarea algelor cianofi te.
Modifi cările fi ziologice ale algelor sunt studiate atât pentru determinarea condițiilor
optime de cultivare, cât și pentru utilizarea lor la soluţionarea unor probleme de mediu
(tratarea apelor reziduale, captarea de CO

2
 din atmosferă etc.) [7].

Specia Anabaenopsis sp. face parte din genul Anabaenopsis care se întâlnește,
mai frecvent în perioada de vară, în lacurile şi bălţile situate în zonele tropicale şi
calde ale regiunii temperate. Această specie preferă, de regulă, habitatele termofi le cu
temperatura mediului de peste 20-25 0C [3]. Alga Anabaenopsis sp. populează şi eco-
sistemele terestre, fi ind întâlnită în cadrul fl oristic-algal al solurilor R. Moldova, de
unde a şi fost extrasă în cultură pură. Reprezentanţii genului Anabaenopsis prezintă
o valoare incontestabilă, confi rmată de conţinutul înalt de substanţe biologic active,
toxine etc., care argumentează necesitatea cultivării lor. Unii din reprezentanţii genu-
lui Anabaenopsis (de exemplu: Anabaenopsis circularis) posedă o activitate înaltă de
fi xare a azotului atmosferic (valorile C

2
H

4
cuprinse între 26-957 nmol/mg) [2] fapt care

sporeşte interesul selectării şi utilizării algelor cianofi te în agricultură.
Ţinând cont de valoarea biologică, ecologică şi biotehnologică înaltă a

reprezentanţilor genului Anabaenopsi s-a propus cultivarea algei Anabaenopsis sp.
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pe diferite medii minerale şi analiza procesului de creştere a biomasei algale pentru
evidenţierea unor medii nutritive care contribuie la intensifi carea reproducerii algei.

Materiale și metode
Experimente de cultivare periodică a algei Anabaenopsis sp. pe mediile lichide

Drew, Gromov-6 şi Z-8 [1, 5, 8] au fost efectuate în condiţii de laborator la temperatura
de 28-30 0C şi intensitatea luminii - 4000 lucşi, pe o perioadă de 15 zile. Alga a fost
cultivată, pe mediile menţionate, în baloane Erlenmeyer cu volum de 250 ml. În calitate
de inocul s-a utilizat alga cultivată pe mediul lichid care se afl a în faza exponenţială
de creştere, densitatea culturii inoculate era de 0,4 g/l. Pe parcursul experimentelor s-a
stabilit: creşterea biomasei, productivitatea algală [8], indicatorii de creştere (viteză
de creştere - µ; productivitate maximă – pm; creşterea zilnică) [9] şi indicele pH–ului
(determinat la aparatul multifuncţional „Consort” C-944). Calcularea matematică a re-
zultatelor obţinute a fost efectuată utilizând programa computerizată „Microsoft offi ce
2007” determinând eroarea standard (m) şi media aritmetică (M).

Rezultate și discuții
Pentru a stabili conţinutul optim al nutrienţilor necesari pentru creşterea înaltă a

biomasei algei Anabaenopsis sp. sau selectat aceste trei tipuri de medii, deoarece, con-
form datelor din literatura de specialitate, ele sunt utilizate cel mai frecvent la cultiva-
rea şi menţinerea speciilor din genul Anabaenopsis.

Datele obţinute cu privire la productivitatea algei Anabaenopsis sp. cultivată
după metoda periodică, pun în evidenţă că cea mai înaltă cantitate de biomasă se
obţine pe mediul Gromov-6, unde se atestă o creştere de 13,8 ori (ceea ce constituie
5,52 g/l). La cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediul Z-8 cantitatea de biomasă
atingea 4,52 g/l,  fi ind considerată la fel înaltă. Utilizarea mediului nutritiv Drew
asigură obţinerea a 1,04 g/l de biomasă algală, ceea ce reprezintă o cantitate redusă şi
nu se recomandă a fi  utilizat la cultivarea industrială a algei Anabaenopsis sp. (fi g. 1).

Figura 1. Cantitatea de biomasă algală obţinută la cultivarea algei Anabaenopsis sp.
pe diferite medii nutritive lichide.

Conform metodologiei utilizate la descrierea fazelor de creştere, prin  metoda
periodică de cultivare a algelor, pentru faza lag nu se indică modalitatea de determinare
a vitezei specifi ce și productivității maxime, aceasta se stabilește începând cu faza log.
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Astfel, la cultivarea algei pe mediul de cultură Z-8 faza lag se prelungeşte până la a 3-a
zi. Valorile vitezei de creştere sunt cele mai înalte în cazul log fazei.  Cele mai mari val-
ori pentru această fază sunt specifi ce pentru alga cultivată pe mediile Z-8 (1,430±0,05),
urmat de mediul Drew (0,479±0,015) şi Gromov-6 (0,150±0,006) (tabelul 1).

Tabelul 1. Caracteristica cinetică a creșterii algei Anabaenopsis sp. cultivată pe diferite
medii de cultură.

Perioada
analizată,

Zile

Mediile de cultură
Gromov -6 Z-8 Drew

pm
M±m

µ, zile-1

M±m
pm

M±m
µ, zile-1

M±m
pm

M±m
µ, zile-1

M±m

3 0,175±0,007 0,150±0,006 - - - 0,479±0,015

6 0,178±0,006 0,058±0,002 - 1,430±0,050 0,050±0,002 0,010±0,004

9 0,233±0,011 0,045±0,002 0,251±0,012 0,044±0,002 0,038±0,002 0,018±0,001

12 0,266±0,010 0,034±0,001 0,259±0,011 0,032±0,001 0 0

15 0,365±0,012 0,033±0,001 0,295±0,013 0,027±0,001 -0,213±0,012 -0,318±0,001

Alga cultivată pe mediile Gromov-6 şi Z-8 pe parcursul a 15-zile se găseşte, în
continuare, în faza liniară de creştere, iar în cazul mediului Drew se atestă apariţia
fazei de declin (µ=-0,318±0,001). Cele mai mari valori ale productivităţii maxime se
atestă în cazul cultivării algei pe mediul Gromov-6 (0,365±0,012), urmat de mediu Z-8
(0,295±0,013) şi Drew (0,050±0,002).

Un indice important, care indică activitatea algelor, este pH-ul mediului de cul-
tivare. Rezultatele unor cercetări [4] arată că modifi cările pH-ului mediului nutritiv
sunt  determinate de epuizarea unora din componentele lui și modifi carea raportului
dintre conținutul electroliților slabi  cum ar fi : CO

2
/HCO

3
- şi NH

4
+/NH

3
-. Unii autorii

[5] recomandă utilizarea pH-ului mediului de cultură ca indicator în biotestare pentru o
efi cientizare economică a procesului.

La cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediile sus menţionate, pH-ul are tendinţa
de majorare până la a 9-a zi după care se observă o diminuare, ceea ce este specifi c şi
pentru viteza de creştere a algei. Cele mai mari valori ale pH-ului s-au observat la culti-
varea algei Anabaenopsis sp. pe mediul Gromov-6 (11,12±0,02) unde se obţine cea mai
mare cantitate de biomasă. Astfel, putem conclude că pH-ul optim (caracteristic fazei
liniare) de cultivare a algei Anabaenopsis sp. este situat între 8,04-11,12 (fi g. 2).

Creşterea biomasei indică cantitatea de biomasă crescută în decursul unei zile, acest
lucru este important pentru selectarea perioadei de cultivare şi a cantităţii de inocul.
Astfel, că cea mai mare creştere se atestă la a 15-a zi în cazul mediilor Gromov-6 şi Z-8
unde se indică o creştere zilnică de 0,340±0,010 - 0,276±0,012 g/l ceea ce reprezintă
rezultate semnifi cative.

La cultivarea pe mediul Drew cea mai mare creştere a biomasei se înregistrează la
a 6-a zi, care însă nu depăşeşte 0,056±0,002 g/l.
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Figura 2. Modifi cările pH-ului mediilor nutritive la cultivarea alegi
Anabaenopsis sp.

Tabelul 2. Creşterea biomasei algei Anabaenopsis sp. (g/l/zi) pe diferite medii de
cultură.

Perioada
analizată,

Zile

Mediile de cultură
Gromov-6,

 M±m
Drew
M±m

Z-8
M±m

3 0,116±0,005 0,071±0,003 -0,003±0
6 0,175±0,006 0,056±0,002 0,205±0,011
9 0,205±0,011 0,040±0,002 0,223±0,011

12 0,258±0,010 0,053±0,002 0,237±0,012
15 0,340±0,010 0 0,276±0,012

Concluzii:
1. Cel mai efi cient mediu de cultivare a algei Anabaenopsis sp. este Gromov-6, care

asigură obţinerea a 5,52 g/l de biomasă în decursul a 15 zile.
2. În rezultatul experimentelor efectuate constatăm, că pH-ul optim caracteristic

algei Anabenopsis sp. este situat între valorile 8,04-11,12 care este specifi c fazei liniare
de creştere.

3. La cultivarea periodică a algei Anabaenopsis sp. pe mediile nutritive Gromov-6
şi Z-8, la a 15-a zi continuă faza liniară de creştere, iar în cazul mediului Drew se atestă
apariţia fazei de declin.

4. Cele mai mari valori ale creşterii zilnice a biomasei algei Anabaenopsis sp. se
obţin la cultivarea pe mediul Gromov-6 (0,340±0,010 g/l/zi) unde s-a obţinut şi cea mai
înaltă cantitate de biomasă.
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