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Prezenta cercetare este axată pe analiza procesului de creştere a algei cianofite Calothrix sp. cultivate pe mediul nutritiv 

lichid BG-11. Cultivarea algei Calothrix sp. pe mediul nutritiv BG-11 permite obţinerea a 2,38±0,11 g/l de biomasă algală 

timp de 12 zile de cultivare. Cele mai înalte valori privind creşterea zilnică a biomasei, viteza de reproducere, coeficientul 

de reproducere şi viteza de creştere a populaţiei algale de Calothrix sp. se atestă în intervalul  de la prima la a 12-a zi de 

cultivare, iar la a 15-a zi de cultivare rezultatele acestor indicatori se reduc considerabil. De la a 3-a zi şi până la a 12-a 

zi de cultivare se desfăşoară faza de creştere liniară, iar la a 15-a zi se atestă faza de declin al creşterii. 

Cuvinte-cheie: biomasă algală, creştere zilnică a biomasei, viteză de reproducere, coeficient de reproducere, viteză 

de creştere a populaţiei algale. 

 

STUDY THE ALGAL GROWTH OF BLUE-GREEN ALGA CALOTHRIX SP.  

GROWN ON BG-11 NUTRITIVE MEDIUM 

The present research is focused on the analysis of the blue-green alga Calothrix sp. growth process cultivated on 

BG-11 liquid nutrient medium. Cultivation of Calothrix sp. on BG-11 allows to obtain 2,38 ± 0,11 g/l of algal biomass 

during 12 days. The highest values of the daily growth of the biomass, the rate of reproduction, reproduction coefficient 

and the growth rate of the Calothrix sp. algal population, is found in the range from 1 to the 12
th

 day of cultivation, but 

on the 15
th 

day of cultivation the results of these indicators are significantly reduced. From the 3
rd

 day to the 12
th

 day of 

cultivation linear growth phase are carried out, and to 15
th

 day is observed the decline growth stage. 

Keywords: algal biomass, daily growth of the biomass, rate of reproduction, reproduction coefficient, growth rate of 

the algal population. 

 

 

Introducere 

Studierea procesului de creştere a algelor permite obţinerea unor informaţii importante care ulterior pot fi 

utilizate ca reper pentru iniţierea unor tehnologii de cultivare intensivă a lor [1]. Creşterea culturii algale are 

ca rezultat majorarea concentraţiei celulelor şi, respectiv, a cantităţii de biomasă [2]. Modificările apărute în 

cadrul procesului de creştere a algelor indică la starea fiziologică a acestora şi la influenţa unor factori asupra 

lor, care  ulterior conduc la schimbări reflectate şi prin conţinutul biochimic ce se produce la nivel de celule.  

În timpul creşterii culturilor de alge sunt evidenţiate următoarele faze de creştere: 1) Lag faza; 2) Log faza; 

3) Faza liniară; 4) Faza de încetinire; 5) Faza staţionară; 6) Faza de declin [1, 3-5]. Toate aceste faze apar în 

rezultatul interacţiunii celulelor cu mediul nutritiv. Perioada de desfăşurare a fazelor de creştere depinde de 

influenţa unor factori, cum ar fi: particularităţile  biologice ale speciei, condiţiile de cultivare, existenţa altor 

specii de alge sau microorganisme în mediul nutritiv etc. [2, 6].  

Actualmente a sporit considerabil producţia şi consumul mondial de biomasă algală. Aceasta conduce la 

dezvoltarea continuă a tehnologiilor de cultivare a algelor [7].  

Printre speciile de alge cu un potenţial biotehnologic înalt se numără şi Calothrix sp. Conform sistemului 

taxonomic propus de М.М. Голлербах, Е.К. Косинская şi В.И. Полянский, alga Calothrix sp. este poziţio-

nată în genul Calothrix, familia Rivulariaceae, subordinul Asymmetreae, ordinul Nostocales, clasa Hormo-

goneae, încrengătura Cyanophyta [8]. Speciile de alge care fac parte din genul Calothrix sunt bogate în substanţe 

biologic active. Cercetările realizate de K.R. Rajeshwari şi M.Rajashekhar arată că specia Calothrix fusca  

(ce face parte din genul Calothrix) are un conţinut semnificativ de proteine – 1,6%, glucide – 19,5%, lipide – 

10,5%, acid caprilic – 10,45±1,2%, acid lauric – 41,39±0,2%, acid miristic – 11,92±0,4%, acid palmic –

10,04±1,3%, acid stearic – 1,65±0,8%, acid oleic – 2,47±0,7%, acid linoleic – 1,14±0,4%, precum şi de micro-

elemente:  Cu – 38,90±0,8 µg/ml, Mn – 204,80±0,6 µg/ml, Fe – 4779,00±0,3 µg/ml, Zn – 94,00±0,9 µg/ml, 

Ni – 13,20±2,2 µg/ml, Mg – 13,35±0,0 µg/ml [9].  

© Universitatea de Stat din Moldova, 2017 

 

 



S TUD IA  UN IVERS I T AT I S  MOLDAV I A E ,  2017, nr.1(101) 

Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”    ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X     p.61-64 

 

62 

Speciile de alge din genul Calothrix au premise de utilizare ca sursă pentru obţinerea preparatelor farma-

ceutice. Extractul obţinut din biomasa algei Calothrix braunii are efect puternic antifungic şi antibacterian [10]. 

Cercetările realizate de W.D.P. Stewart au demonstrat că specia Calothrix scopulorum posedă  capacitatea 

de a fixa azotul atmosferic eliminând-l în mediul nutritiv şi acumulându-l în cantităţi semnificative în biomasa 

sa. Aceasta demonstrează posibilitatea utilizării biomasei algei Calothrix scopulorum în agricultură ca bio-

fertilizant [11]. 

Material şi metode 

Condiţiile de cultivare – alga cianofită Calothrix sp. a fost cultivată în condiţii de laborator pe mediul 

nutritiv BG-11, la temperatura de 28-30
o
C şi la intensitatea luminii de 4000 lucşi, pe o perioadă de 15 zile. 

Experimentele au fost montate în baloane Erlenmeyer cu volum de 250 ml. 

În calitate de inocul a fost utilizată alga cultivată anterior pe mediul lichid care se afla în faza exponenţială 

de creştere, densitatea culturii inoculate fiind de 0,4 g/l.  

Indicatorii analizaţi – pe parcursul experimentelor s-a stabilit: cantitatea de biomasă algală [2], indicatorii 

de creştere (viteza de reproducere – conform formulei µ=log2Nt-log2N0/t, coeficientul de reproducere, 

viteza de creştere a populaţiei algale şi creşterea zilnică a biomasei). Calcularea matematică a rezultatelor 

obţinute a fost efectuată utilizând programul computerizat „Microsoft office-2007”, fiind determinată eroarea 

standard (m) şi media aritmetică (M). 

Rezultate şi discuţii 

Cantitatea de biomasă algală reprezintă unul dintre cei mai importanţi parametri, fiind direct dependentă 

de procesul de creştere a celulelor algale. 

 

 
 

Fig.1. Modificările cantitative ale biomasei algei Calothrix sp. cultivate pe mediul nutritiv BG-11, g/l. 

 

Analiza cantitativă a biomasei algei Calothrix sp. atestă că, începând cu a 3-a zi de experienţă, cantitatea 

acesteia a început să se majoreze continuu, atingând până la a 12-a zi valoarea de 2,38±0,11 g/l. După a 12-a 

zi şi până la a 15-a zi de experiment cantitatea de biomasă s-a diminuat până la 1,38±0,07 g/l. Rezultatele 

analizei cantitative a biomasei algei Calothrix sp. indică la faptul că, pe perioada de analiză, cultura algală a 

trecut prin faze de creştere exponenţială şi de declin. 

Tabelul 1 

Creşterea zilnică a biomasei algei Calothrix sp., g/l/zi 

Perioada analizată, zile 
Valorile indecelui de creştere zilnică a biomasei, 

g/l/zi 

3 0,287±0,011 

6 0,163±0,008 

9 0,133±0,006 

12 0,165±0,008 

15 0,095±0,004 
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Rezultatele analizei creşterii zilnice a biomasei algale denotă că cea mai majoră creştere s-a produs în 

intervalul 1-3 zile (0,287±0,011 g/l/zi), după care de la a 6-a zi până la a 9-a zi de cultivare s-a diminuat, iar 

la a 12-a zi a avut loc o creştere mai semnificativă a biomasei algale (0,165±0,008 g/l/zi). La cea  de a 15-a zi 

de analiză creşterea zilnică a biomasei algale s-a redus considerabil de 1,74 ori comparativ cu rezultatele 

obţinute la a 12-a zi, ceea ce indică, încă o dată, apariţia fazei de declin al creşterii biomasei.  

Tabelul 2 

Caracteristica cinetică a creşterii algei Calothrix sp. cultivate pe mediul nutritiv BG-11 

Faza de creştere/Perioada 

analizată, zile 

Indicatorii de creştere 

Viteza de 

reproducere, zile
-1 

Coeficientul  

de reproducere 

Viteza de creştere  

a populaţiei algale, zile
-1

 

F
az

a 
li

n
ia

ră
 De la 1-a la a 3-a 0,166±0,008 3,150±0,157 0,430±0,020 

De la 3-a la a 6-a 0,013±0,001 1,095±0,054 0,041±0,002 

De la 6-a la a 9-a 0,021±0,001 1,159±0,057 0,073±0,004 

De la 9-a la a 12-a 0,057±0,003 1,487±0,074 0,26±0,013 

Faza de 

încetinire De la 12-a la a 15-a -0,064±0,003 0,765±0,038 -0,187±0,009 

 

Analiza rezultatelor indicatorilor de creştere menţionaţi în Tabelul.2 denotă că cea mai intensă repro-

ducere a celulelor algei Calothrix sp. se atestă în perioada de la prima la a treia zi de experiment. După 

aceasta reproducerea celulelor algale se reduce puţin în intervalul 3-6 zile, iar mai apoi de la a 6-a – 15-a zi 

viteza de reproducere a celulelor algale se majorează până la 0,057±0,003 zile
-1

, precum şi coeficientul de 

reproducere – 1,487±0,074. Acest lucru denotă că în perioada menţionată celulele algale se reproduc intens. 

De la a 12-a zi şi până la a 15-a zi reproducerea celulelor algale practic se stopează, producând-se, probabil, 

alterarea biomasei algale. În această perioadă viteza de reproducere avea valori negative (-0,064±0,003 zile
-

1
). Aceeaşi situaţie se atestă şi în cazul vitezei de creştere a populaţiei algale, fapt ce ne permite să stabilim 

aceeaşi legitate şi pentru creşterea la nivel de populaţie a speciei Calothrix sp. cultivate pe mediul nutritiv 

BG-11. 

Concluzii 

Mediul nutritiv BG-11 poate fi utilizat la cultivarea algei Calothrix sp. în scopul obţinerii biomasei algale. 

Cantitatea de biomasă algală se majorează până la a 12-a zi de cultivare, după care se reduce considerabil, 

ceea ce indică că până la a 12-a zi se atestă faza liniară de creştere, iar de la a 12-a la a 15-a zi biomasa algală 

se află în faza de declin al creşterii. Indicatorii studiaţi care caracterizează procesul de creştere (creşterea 

zilnică a biomasei, viteza de reproducere, coeficientul de reproducere şi viteza de creştere a populaţiei algale) 

arată că atât celulele, cât şi populaţia algală cresc liniar pănă la a 12-a zi, după care reproducerea se inhibă, 

iar creşterea se stopează. 
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