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DESPRE RELAŢIILE DINTRE INTENSITATEA FOTOSINTEZEI,

CONDIŢIILE NUTRIŢIONALE, ILUMINARE

ŞI DENSITATEA SUSPENSIEI LA BOTRYCOCCUS BRAUNII

GABRIELA VLĂDEANU, CONSTANTIN VOICA,

ОСТАVIAN BOLDOR, DOINA STANCA

Cercetările referitoare la elaborarea (tehnologiilor ele cultivare inten-

sitvă a microalgelor impun efectuarea unor studii preliminare asupra

fiziologiei acestora în vederea stabilirii mediului nutritiv adecvat cul-

tivării speciei şi a condiţiilor optime de iluminare şi temperatură pen-

tru a se asigura defăşurarea procesului de fotosinteză la un nivel cit

mai ridicat.

în acest context cercetările noas/tre au urmărit relaţiile existente

între intensitatea fotosintezei, condiţiile nutriţionale, cele de ilumi-

nare şi densitatea culturii la o tulpină a speciei Botryococcus braunii *

care prezintă un interes deosebit ca urmare a faptului că dispune de

capacitatea de a sintetiza hidrocarburi.

Material şi metode de cercetare.

Tulpina algală a fosjt cultivată timp de două luni în condiţii statice

într-un luminostat la temperatura de 25° C şi ia o iluminare continuă

de 8000 de lucşi, într-o varianta pe mediul Chu nr. 10 si alta pe me-

diul Zehnder-Gorhan nr. 11, care au următoarea compoziţie (g.l apă dis-

«.-1 4-"\
tilata) :

Mediul Chu Hr. tO Mediul Zehnder-Gorham nr. 11

Ca(NO(>> — 0,040 g
NaNO

;î
— 0,496 g

K
2HPCVanh. —

0,010 g
K

2
HP0

4
anh. - 0,02262 g

MgSCv, • 7H>O — 0,025 g MgSCv, • 7H
2
0 — 0,075 g

Na,C03
— 0,020 g

CaCl
2

• 2H
20 - 0,036 g

Na>SiO, anh. — 0,025 g NaXO, — 0,020 g

FeCl. — 0,0008 g Acid citric — 0,006 g

Na2SiO.,anh. - 0,02592 g

Citrat feric — 0,006 g

EDTA — 0,001 g

* izolată la Centrul de cercetări biologice Cluj-Napoca din mlaştinile mezo-

eutrofice de la Sălicea, jud. Cluj.
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La ambele medii s-au adăugat cite 5 ml soluţie de fier cheîatat cu

EDTA, preparată prin amestecarea unei soluţii de Na
2
EDTA.H

2
0 (17,45g/

1500 ml apă distilată) şi dite un mililitru/1 din soluţii care au următoarea

compoziţie (g/l) :

Soluţia de microelemente I.

H
3 BOj — 2,86 g

MnCb • 4H 20 — 1,81 g
ZnS0

4
• 7H

2
0 — 0,22 g

CuSO/, • 5H
2
0 — 0,08 g

MoO
;i

— 0,015 g

Soluţia de microelemente 11.

K2Cr-,(SO/1)4
• 24H00 — 0,096 g

NH/.VO;} — 0,023 g

NiS0 4 ,7H*0 — 0,04785 g
Na

2 W04
• 2H20 — 0,01794 g

tySOja - 0,04 g

Co<NOj)> • 6H
20 — 0,044 g

Menţionăm că în compoziţia mediului Chu nr. 10 nu am introdus

Na2SiO;j anhidru şi FeCl
3 ,

iar în mediul Zehnder-Gorham nr. lii,
Na2 Si03 ,

şi citrat feric.

După obţinerea unor cantităţi de biomasă suficient de mari pentru
determinările referiftoare la intensitatea fotosintezei, culturile statice au

fost transvazate în recipiente de sticlă de formă cilindrică şi supuse unei

agitări continue prin barbotare de aer pentru a destrăma coloniile algale,
fapt ce a permis realizarea unor densităţi cu conţinut diferit de biomasă

la litrul de suspensie.

Determinările referitoare la intensitatea fotosintezei s-au efectuat

prin procedeul manomeJtric Warburg utiiizînd ca sursă de C0
2

solu-

ţia tampon Warburg nr. 6, care asigura în faza lichidă un conţinut de

9,8 • 10-« moli CO.j/1 iar în faza gazoasă 11,8 • 10"« moli C02/I

Intensitatea fotosintezei a fost exprimată în toate cazurile în

cm
;!02/g substanţă uscajtă/h şi a fost determinată la iluminările de 5 ;

10 ; 15 ; 20
;

25 ; şi 30 Kilolucşi folosind ca sursă de lumină becuri

Electrofar de 400W, care furnizează o lumină apropiaită de cea a lumi-

nii solare.

Rezultate şi discuţii

■

Determinările noastre referitoare la relaţiile dintre condiţiile nu-

triţonale, intensitatea fotosinjtezei şi intensitatea luminii (fig. 1) efec-

tuate pe supensii algale care conţineau practic aceiaşi cantitate de

biomasă la litru (0,585 g substanţă uscată în cazul culturii pe mediul

Chu nr. 10 şi 0,583 g substanţă uscată în cazul culturii pe mediul

Zehnder-Gorham nr. 11) au dus la constatarea, că la toate iluminările uti-

lizate .compoziţia mediului de cultură manifestă o influenţă pregnanftă
asupra, nivelului de desfăşurare al fotosintezei respectiv asupra acu-

mulării de biomasă.

Pe ambele medii de cultură intensitatea fotosintezei a crescut în

intervalul iluminărilor de 5—20 Kilolucşi, dar valorile înregistrate la

algele cultivate pe mediul Chu au fost în toate cazurile mai mici deoît

pe mediul Zehnder-Gorham.

Intensitatea maximă a. fotosintezei înregistrat la iluminarea

de 20 Kilolucşi în cazul algelor cultivate pe mediul Zehnder-Gorham



Fig. 1. Influenţa condiţiilor nutriţionale şi de iluminare asupra intensităţii fot;)

sintezei la Botryococcus braunii. 1 — la algel e cultivate pe mediul Zehnder

Gorham ; 2 — la algele cultivate pe mediul Chu.



206

şi la 25 Kilolucşi în cazul celor care au fost crescute pe mediul Chu,
dar creşterea înregistrată este nesemnificativă faţă de valoarea înre-

gistrată la 20 Kilolucşi. La iluminările care depăşesc valorile optime
menţionate intensitatea fotosintezei scade în ambele cazuri, dar scă-
derea esfte mult mai puternică la algele cultivate pe mediul Zehnder-
Gorham decît la cele care au fost crescute pe mediul Chu.

Din datele obţinute rezultă constatarea că mediul Chu, care este
mult mai sărac în nutrienţi decît mediul Zehnder-Gorham nu рогрэ
susţine, în condiţii identice de iluminare şi de temperatură desfăşura-

rea unei fotosinteze la fel de intense ca mediul Zehnder-Gorham, ' fapt
ce se repercutează asupra acumulării de biomasă şi recomandă folo-
sirea mediuîuii Zehnder-Gorham pentru cultivarea' tulpinii luate în

studiu.

Avînd în vedere aceste constatări de ordin general în seria urmă-

toare de experienţe am urmărit relaţ'tile existente între intensita(tea
luminii şi intensitatea fotosintezei în funcţie de densitatea culturii! la

algele cultivate pe mediul Zehnder-Gorham. Rezultai ele obţinute (pre-
zentate în fig. 2) duc la constatarea de ordin general că nivelul inten-

sităţii fotosintezei este puternic influenţat atît de condiţiile de ilu-

minare cît şi de densitatea culturii algale. La aceiaşi densitate intensi-

tatea fotosintezei creşte pînă la iluminarea de 20 Kilolucşi după care

scade odată cu mărirea iluminării înregistrînd valorise cele mai mici

la 30 Kilolucşi. Iluminările care depăşesc valoarea optimă influen-

ţează însă intensitatea fotosintezei cu atît mai puţin cu cît densitatea

culturii este mai mare. Toftodată din datele prezentate rezultă consta-

tarea că în intervalul iluminărilor de 10—25 Kilolucşi la aceleaşi

iluminări intensitatea fotosintezei creste odată cu mărires.j densităţii

culturii de la 0,29 g substanţă uscată 1 pînă la 0,583 g substanţă us-

cată/l, după care scade înregistrînd valori ceva mai mici în evul

culturii cu densitatea de 1,166 g/l.
O excepţie se constată numai la iluminarea de 30 Kilolucşi la

care intensitatea fotosintezei a manifestat o creştere cu atît mai mare

cu cît cultura a fost mai densă fapt ce demonstrează că odată cu mări-

rea densităţii culturii creşjte, în general, capacitatea algelor de a su-

porta iluminările care depăşesc valorile optime.

Concluzii

In cercetările noastre referitoare la influenta condiţiilor nutriţio-
nale, de iluminare şi densitatea culturilor algale asuora intensi|tăţii fo-
tosintezei la Botryococcus braunii rezultă următoarele constatări •

1. Mediul de cultură Zehnder-Gorham eqte capabil să susţină

desfăşurarea fotosintezei la un niivel mai ridicat decît mediul Chu.
care este mai sărac în nutrienţi minerali.

2. Intensitatea fotosintezei algelor crescut pe mediul Zehnder-
Gorham este influenţată pregnant de valoarea intensităţii iluminării
şi de densitatea cul|turii.

3. Valoarea optimă a iluminării este situată la intensitatea de 20

Kilolucşi indiferent de densitatea culturii al gale.
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Fig. 2. Relaţiile dintre intensitatea fotosintezei, condiţiile de iluminare şi densitatea
culturii la Botryococcus braunii cultivat pe mediul Zehnder-Gorham.



4. Iluminările care depăşesc valoarea optimă sînt suportate In

general cu atît mai bine, de către tulpina luată în sjtudiu, cu cit den-

sitatea culturii este mai mare.

SUR LES RELATIONS ENTRE L'INTENSITE

DE LA PHOTOSYNTHESE, LES CONDITIONS NUTRITIONELLES,

L'ILLUMINATION ET LA DENSITÉ DE LA SUSPENSION ALGALE

CHEZ BOTRYOCOCCUS BRAUNII

Résumé

Les recherches ont suivi l'etablisement des relations existentes

entre l'intensité de la photosynthèse et les conditions nutritionelles,

d'illumination et la densité des cultures algales chez Botryococcus

braunii.

Les données obtenues ont montré que le milieu Zehnder-Gorham

soutien le déroulement de la photosynthèse à un niveau plus élevé que

le millieu Chu, étant donné qu'il est plus riche en nutrientes minéraux.

La photosynthèse des algues cultivées sur le millieu Zehnder-

Gorham est fort influencée par les conditions d'illumination et !la den-

sirté des cultures. La valeur opptimoum de l'illumination est de 20 kilo-

lux, et les illuminations superoptimales sont suportées, en general, tant

meilleur que la densitée de la culture est plus grande.
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