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 Pentru cultivarea speciilor de alge (Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum şi Tribonema 

viride) au fost utilizate mediile cu adaos de ape reziduale de la Staţia de Epurare Biologică, în concentraţii de la 1 la  

50%. Pentru fiecare specie au fost stabilite concentraţiile optimale ale mediilor de cultivare. Cea mai înaltă cantitate de 

biomasă a fost obţinută după 10-15 zile de cultivare. Pentru specia Chlorella vulgaris cel mai favorabil s-a dovedit a fi 

mediul cu adaos de 5% (17,55 g/l), pentru Synechocystis salina mediul cu adaos de 20% (16,56 g/l), pentru Phormidium 

foveolarum – mediul cu adaos de 10% (3,36 g/l), iar pentru Tribonema viride – mediul cu adaos de 30% (2,10g/l).  

Cuvinte-cheie: alge, ape reziduale, mediu de cultivare, mediu optimal, biomasă. 

 

CULTIVATION OF THE ALGAE CHLORELLA VULGARIS BEIJER, SYNECHOCYSTIS SALINA WISL., 

PHORMIDIUM FOVEOLARUM (MONT.) GOM. AND TRIBONEMA VIRIDE PASCH IN MEDIA WITH 

ADDED MUNICIPAL WASTEWATERS  

For the cultivation of algae species (Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum and Tribonema 
viride) were used media with added of wastewater from Biological Wastewater Treatment Plant in the range of 1 to 
50%. For each species were set to its optimum cultivation media. The best results were obtained a fter 10-15 days of 
cultivation. The highest amount of biomass of the species Chlorella vulgaris was at the 5% medium (17.545 g/l), for the 
species Synechocystis salina peak was on average with 20% (16.556 g/l), Phormidium foveolarum – medium with 
added 10% (3.36 g/l), and for the species Tribonema viride – the 30% medium (2.1 g/l). Common to all species was the 
medium with added to 10% of the waste water, but the obtained results vary from case to case.  

Keywords: algae, wastewaters, cultivation medium, biomass, optimal medium. 

 

 

Introducere 
Apele reziduale se caracterizează printr-un conţinut înalt de elemente biogene, care pot contribui la mări-

rea productivităţii algelor, considerent din care ele pot servi în calitate de medii de cultivare [7,9]. Efluenţii 
de apă provenite de la staţiile de epurare conţin o cantitate mare de nutrienţi (azot, fosfor ş.a.) şi deversarea 
lor directă în bazinele acvatice poate duce la eutrofizarea acestora [6,8]. Pentru diminuarea nivelului de eutro-
fizare se poate implementa tratarea „terţiară” cu ajutorul algelor [1,4]. Biomasa algală crescută pe ape rezi-
duale poate să conţină cantităţi suficiente de principii biologic active şi chiar să depăşească uneori cantitatea 
lor din unele plante de cultură [2,5,13].  

Speciile de alge se dezvoltă pe diferite concentraţii de ape reziduale. De exemplu, speciile cianofite din 
genurile Phormidium, Oscillatoria, Synechocystis, Nostoc, Spirulina ş.a. se dezvoltă în mediile cu adaos de 
ape reziduale cu concentraţiile de la 5 până la 25% [2]. Clorofitele sunt mai tolerante la ape reziduale, spre 
deosebire de cianofite. Unele specii din genurile Chlorella, Scenedesmus, Dunaliella, Kirchneriella etc. pre-
feră mediile cu adaos de ape reziduale de la 1 până la 40% [3,11]. Algele macrofite, conform datelor de ultimă 
oră din literatură, se dezvoltă foarte bine în mediile cu adaos de 10% şi 25% ape reziduale, iar limita de tole-
ranţă faţă de adaos de ape reziduale este de 50%. Odată cu creşterea concentraţiei de ape reziduale este inhi-
bată dezvoltarea algelor şi se reduce la minimum capacitatea de asimilare a azotului şi fosforului din apă [10].  

Scopul cercetărilor noastre a fost de a stabili concentraţiile de ape reziduale optime pentru dezvoltarea 
speciilor Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum şi Tribonema viride şi de a stabili 
cantitatea maximală de biomasa acumulată de fiecare specie în parte.  

Material şi metode 

Cercetările au fost efectuate în LCŞ „Algologie” al USM. Ca obiect de cercetare au servit speciile de alge 

Synechocystis salina, Chlorella vulgaris, Phormidium foveolarum şi Tribonema viride. Primele trei specii se 

întâlnesc predominant în bazinele Staţiei de Epurare Biologică a mun. Chişinău, cu excepţia celei din urmă, 

care preferă bazinele cu apă mai puţin poluată din treptele finale de epurare. Speciile de alge au fost selectate 
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în culturi algologic pure şi cultivate în condiţii de laborator pe medii minerale, care prezentau probele-martor, 

şi pe mediile cu adaos de ape reziduale de diferit procentaj. Apa reziduală, utilizată în experimentele pro-

puse, a fost prelevată din colectorul de la ieşirea din Staţia de Epurare Biologică. Rezultatele obţinute au fost 

prelucrate statistic [14].  

Rezultate şi discuţii  

Unul dintre scopurile propuse în experienţele de cultivare a fost stabilirea concentraţiilor optimale de ape 

reziduale orăşeneşti. Pentru fiecare specie apa reziduală utilizată la cultivare a fost prelevată separat şi în zile 

diferite, de aceea există mici diferenţe în compoziţia chimică. Cantitatea ionului NH4
+
 variază de la 52,3 până 

la 79,7 mg/l în proba de 100%, iar cantitatea ionului nitrat oscilează între 0,5 şi 0,66 mg/l. Concentraţia 

ionului de nitrit în toate seriile de experimente este cuprinsă între 0,039 şi 0,11 mg/l. Concentraţia ionului de 

fosfat a avut valori cuprinse între 0,12 şi 0,83 mg/l. 

Culturile algale de Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum şi Tribonema viride 

au fost crescute iniţial timp de 10 zile pe medii cu adaos de 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 şi 100% ape 

reziduale colectate de la ieşirea din Staţia de Epurare Biologică. În variantele cu adaos de 75 şi 100% ape 

reziduale nu a supravieţuit nicio specie inoculată, cauza fiind concentraţia înaltă de substanţe chimice. În 

fiecare caz concret ce ţine de specie au fost alese câte trei tipuri de medii cu adaos de ape reziduale, pe care 

fiecare din culturile de alge a obţinut valori mari ale cantităţii de biomasă. 

Din datele prezentate în Figura 1 putem constata că pentru cultura de Chlorella vulgaris cele mai optimale 

medii de creştere sunt cele cu adaos de 1, 5 şi 10%. Microalga cianofită Synechocystis salina, spre deosebire 

de chlorelă, preferă mediile cu concentraţii mai mari de substanţe chimice, şi anume: acelea cu 10, 15 şi 20% 

ape reziduale orăşeneşti. Deşi este o algă filamentoasă, pentru creşterea şi dezvoltarea speciei Phormidium 

foveolarum pot fi utilizate aceleaşi medii ca şi pentru cultura de Synechocystis salina. Tribonema viride este 

o specie de talie mai mare şi, probabil, de aceea se dezvoltă bine şi pe concentraţii mai mari de ape reziduale. 

Cele mai bune rezultate au fost stabilite în variantele cu adaos de 10, 30 şi 50% ape reziduale orăşeneşti, unde 

cantitatea de biomasă a variat de la 1,70 până la 2,00 g/l. 
 

 
Fig.1. Cantitatea de biomasă (g/l) de Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum şi  

Tribonema viride crescute pe medii cu adaos de ape reziduale (pentru speciile Chlorella vulgaris şi  

Synechocystis salina rezultatele sunt micşorate de 10 ori). 

 

Un alt scop al cercetărilor noastre a fost de a evidenţia mediul optimal pe care aceste culturi de alge pot 

produce cea mai mare cantitate de biomasă algală şi perioada optimă de cultivare. Pentru realizarea lui am 

efectuat experienţe de cultivare timp de 20 zile cu tulpinile de alge sus-menţionate.  

Pentru specia Chlorella vulgaris toate trei medii selectate au fost favorabile pentru dezvoltare. Însă, din 

datele prezentate în Figura 2, observăm că cea mai mare valoare a cantităţii de biomasă algală a fost stabilită 

în mediul cu adaos de 5% ape reziduale (17,55 ± 1,72 g/l) în a 15-a zi de cultivare. Această cantitate de bio-

masă obţinută este de 1,63 ori mai mare decât în proba-martor (mediul mineral Tamia).  

În variantele cu 1 şi 10% adaos de ape reziduale cantitatea de biomasă a crescut treptat până în a 15-a zi 

de cultivare şi depăşeşte cantitatea de biomasă obţinută în urma cultivării pe mediul Tamia.  
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Fig.2. Cantitatea de biomasă (g/l) de Chlorella vulgaris crescută pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti. 

 

La cultivarea algei Synechocystis salina cu biomasa iniţială de 2,86 ± 0,66 g/l, cea mai înaltă producti-

vitate a fost obţinută, ca şi în cazul precedent, la a 15-a zi, doar că în mediile cu concentraţia de 20% ape 

reziduale – 16,56 ± 3,70 g/l (Fig.3). Cele mai mici valori au fost constatate la cea de a 5-a zi de cultivare în 

varianta cu adaos de 15% ape reziduale – 4,76 ± 0,68 g/l biomasă algală.  
 

 
Fig.3. Cantitatea de biomasă (g/l) de Synechocystis salina crescută pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti. 

 

În proba-martor pe mediul Bristol cantităţile de biomasă au fost mai mici, spre deosebire de probele cu adaos 

de ape reziduale. Cantitatea maximă de biomasă este acumulată la a 15-a zi, fiind estimată la 6,68 ± 2,52 g/l.  

Specia Phormidium foveolarum a fost cultivată pe medii asemănătoare cu cele pe care a fost cultivată 

specia Synechocystis salina, însă rezultatele obţinute diferă. Datele prezentate în Figura 4 atestă o oscilare a 

cantităţii de biomasă algală acumulate în urma cultivării speciei Phormidium foveolarum pe aceste tipuri de 

medii nutritive cu adaos de ape reziduale. Cele mai mari cantităţi de biomasă algală au fost obţinute tot la a 

15-a zi de cultivare, însă după 20 de zile cantitatea de biomasă scade. Cantitatea maximală de biomasă a fost 

stabilită în mediul nutritiv cu adaos de 10% ape reziduale – 3,36 ± 0,035 g/l, ceea ce este cu 40% mai mult faţă 

de cantitatea maximală obţinută pe mediul nutritiv chimic Gromov 6 (2,00 ± 0,048 g/l). Cele mai mici cantităţi 

de biomasă au fost stabilite în primele zile de cultivare, datorită perioadei de adaptare la aceste condiţii. 
 

 
Fig.4. Cantitatea de biomasă (g/l) de Phormidium foveolarum crescută 

pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti. 
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În variantele cu adaos de 15 şi 20% ape reziduale variaţia cantităţii de biomasă nu a fost radicală. Valorile 

ei au crescut treptat până la a 15-a zi de cultivare şi au depăşit evident cantitatea de biomasă obţinută de pe 

proba-martor.  

Asemănător ca şi la specia Phormidium foveolarum, pe mediul cu adaos de 10% ape reziduale s-au obţi-

nut rezultate înalte la cultivarea speciei Tribonema viride (Fig.5). Analizând cantitatea de biomasă acumulată 

în perioada de cultivare, putem constata că, spre deosebire de celelalte specii implementate în experienţele de 

cultivare, cea mai mare cantitate a fost depistată la a 10-a zi în lotul cu 30% ape reziduale (2,10 ± 0,03 g/l). 
 

 
Fig.5. Cantitatea de biomasă (g/l) de Tribonema viride crescută 

pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti. 

 

În lotul cu 50% ape reziduale rezultatele obţinute au fost mai slabe, în unele cazuri chiar şi faţă de proba-

martor (mediul chimic Tamia), fapt ce se datorează dezvoltării intense a multor specii de clorofite pe lângă 

cultura inoculată. 

 Deşi comun pentru cele patru specii algale a fost mediul de cultivare cu 10% adaos de ape reziduale şi 

perioada optimală de 10-15 zile, rezultatele au fost diferite: pentru specia Chlorella vulgaris cantitatea de 

biomasă a crescut cu 71,68% faţă de cantitatea inoculată; în cazul speciei Synechocystis salina – cu 67,91%. 

Rezultat maximal a fost obţinut la cultivarea speciei Phormidium foveolarum (88,10%), iar rezultat minimal – 

la cultivarea speciei Tribonema viride (45,65%).  

Concluzii  
1. Pentru cultivarea speciilor Chlorella vulgaris, Synechocystis salina, Phormidium foveolarum şi 

Tribonema viride pot fi utilizate mediile cu adaos de ape reziduale în intervalul 1-50%, iar perioada de 

10-15 zile este optimală pentru cultivarea acestor specii. 

2. În urma cultivării speciei Chlorella vulgaris cele mai bune rezultate au fost obţinute în mediul cu 5% 

adaos de ape reziduale (17,55 g/l), iar pentru specia Synechocystis salina cantitatea maximală de  

16,56 g/l a fost stabilită în mediul cu adaos de 20%. La cultivarea speciilor filamentoase Phormidium 

foveolarum şi Tribonema viride cele mai bune rezultate au fost obţinute în probele cu mediul de 10% 

şi, respectiv, de 30% ape reziduale. 

3. Comun pentru toate speciile a fost mediul cu adaos de 10% ape reziduale, însă rezultatele obţinute diferă 

de la caz la caz. Cele mai bune rezultate au fost stabilite la cultivarea speciei Phormidium foveolarum, 

iar cantitatea minimă a fost constatată în variantele cu inoculat de Tribonema viride.  
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