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Spirulina platensis (Gom.) Gitl. należy do klasy sinic — Cyanophyceae, 

ma kształt spirali o długości 200-300 um i średnicy 6-10 wm. Jest termo- 

filnym halofitem, którego termiczne optimum wzrostu wynosi około 339C, 

przy zasoleniu powyżej 20 promil. Sinicę tę spotyka się w tropikalnych 

i subtropikalnych regionach globu — Ameryce Południowej, Afryce i Azji. 

Spirulina platensis znajdująca się w kolekcji Instytutu Zootechniki zo- 

stała zebrana:i wyizolowana przez uczestników belgijskiej ekspedycji naf- 

towej w Afryce i opisana przez Leonarda i Compera [4, 5]. Pochodzi ona 

z silnie zasolonych wód jeziora Bodou w republice Czad. Ze względu na 

bardzo wysoką zawartość białka (od 50 do 60%/0 w suchej masie) i wita- 

min: A, By, B,, By, i C [1, 2, 7] oraz możliwość wykorzystania jej w ży- 

wieniu zwierząt i człowieka (ludność terenów, na których występuje, ją 

spożywa) Spirulina w latach sześćdziesiątych obecnego stulecia stała się 

prawdziwą rewelacją w pracowniach algologicznych. Zarrouck [12] opisu- 

jąc pożywkę dla tej sinicy zalecił stosowanie żelaza w formie 

FeSO, - 7H,O w ilości 10 mg/l oraz chelat EDTA jako jego stabilizator. 

Pimiewicz i wsp. [7] uważają, że przy bardzo intensywnych warunkach 

hodowli stężenie Fe stosowane przez Zarroucka jest za niskie. W opi- 

sanych w literaturze pożywkach dla zielonych glonów (zieleniec) stężenie 

żelaza jest przeważnie kilkakrotnie mmiejsze [3, 8, 9]. Z badań własnych 

prowadzonych na jednokomórkowych glonach Chlorella [14] wynika, że 

stężenie, źródła oraz forma żelaza w bardzo dużym stopniu decydują o in- 

tensywności wzrostu glonu. Żelazo dwuwartościowe w obecności EDTA 

w wodzie i w pożywce Tamiy'a było najtrwalsze, nie ulegało wytrąceniu 

i szybkiemu utlenieniu do trójwartościowego. Według Walkera [10] 1 g 

suchej masy Chlorella pyrenoidosa zawiera 30 ug żelaza. Kanazawa i wsp. 

[3] w celu uzyskania 1 g suchej masy tego glonu używa 400 mg żelaza. 

Istniejące rozbieżmości oraz brak szerszej literatury traktującej o wyma- 

ganiach Spirulina w stosunku -do żeląza skłoniły autora do zajęcia sie tą 

problematyką.
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METODYKA BADAN 

Do doświadczeń użyto sinicę Spirulina platensis (Gom.) Gitl. z kolekcji 
Instytutu Zootechniki, ZZD w Zatorze, oznaczonej nr 1611. Za podłoże 
odżywcze przyjęto pożywkę wg Zarroucka [12] o następującym składzie 
g/l: NaHCO; — 16,8, NaCl — 1,0, K,HPO, — 0,5, NaNO, — 2,5, 
MgSO, - 7 H,O — 0,2, FeSO, - 7 H,O — 0,01, EDTA — 0,08 oraz roz- 
twory mikroelementów — 2 ml na 1 (1 ml roztworu A i 1 ml roztworu 
B) : Skład roztworów mikroelementów: * | 

A (g/l) H;BO; — 2,86, MnCl> * 7 H,O — 1,81, ZnSO, - 7 H,O — 0,22, 
CuSO, - 5 H,O — 0,08, MoO — 0,015, 

В (5/1) МН.УО: — 230: 10-4, K;Cr (S04)4:24 H;0 — 0,96:107%, NiSO, 
"7 НО — 478,5: 10-4, NaWO,:2 Н.О — 1179,4.10-4 Со(МО.).-6 Н.О -— 
440-1074, | 

Według Clementa i Compera [1, 2] Spirulina wymaga środowiska za- 
sadowego o pH w granicach 8-11. W doświadczeniach pH wynosiło 9,0. 
W dwuetapowym doświadczeniu kontrolą była pożywka Zarraucka o za- 
wartości 2 mg Fe/l. W I etapie stosowano ponadto następujące kombi- 
nacje: 1/4, 1/2, 2-krotne i 4-krotne stężenie żelaza, a w etapie drugim 
FeSO, - 7 H,O w pożywce zastąpiono: FeCl, - 4 H,O, Fe (NH,) (SO%) 

«12 HsO, FeCl; : 6 H,O, cytrynianem zelazowym, Fe, (SO,)3 - 12 H,O 

i askorbinianem zelazowym (20°/o wodny roztwor) w ilosciach zelaza réw- 
noważnych kontroli. W obu częściach doświadczenia warunki hodowli 

były jednakowe. 

Hodowlę prowadzono na urządzeniach własnej konstrukcji [13] w 1 1 

naczyniach szklanych (Silvit) kształtu cylindrycznego o długości 50 i śred- 

nicy 6 cm. Kultury przez 16 godzin na dobę oświetlano jarzeniówkami 

o natężeniu światła 7000 lx (mierzónym na powierzchni naczynia) oraz 

przewietrzano powietrzem z dodatkiem 57/6 СО., а w pozostałej części 

doby samym powietrzem. Temperatura hodowli wymosiła 33 + 29C. Do- 

świadczenia prowadzono w 6 powtórzeniach przez 14 dni. Przy zbiorze 

biomasy stosowano metodę opisaną przez Pimiewicza i wsp. [7], polegającą 
na zakwaszeniu kultury nasyconym kwasem cytrynowym (pH 3,6), pnze- 

wietrzaniu powietrzem przez 20 min., odwirowaniu na wirówce przepły- 

wowej oraz na wirówce preparatywnej z 2-krotnym przepłukiwaniem 

biomasy wodą destylowaną. Biomasę suszono w suszarce o temperaturze 

105°C do stalego ciężaru. Przyrosty biomasy Spirulina określono cięża- 

rem suchej masy. Zawartość żelaza w pożywce oznaczono kolorymetrycz- 
ną metodą rodankową [6]. , 

OMOWIENIE WYNIKOW 

Największe przyrosty biomasy Spirulina (rys. 1) uzyskano w kultu- 

rach 6 największym stężeniu żelaza, a najmniejsze przy stężeniu najmniej-
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szym. Różnice w przyroście biomasy między kombinacjami 1 a 2 (0,5 mg 

Fe/l a 1 mg Fefl) i 3 a 4 (2 mgl Fe/l a 4 mg Fejl) nie były istotne. 
W pozostałych przypadkach stwierdzono różnice wysoko istotne (0,05). 

Przeprowadzona po hodowli Spirulina analiza chemiczna pożywki wyka- 

zała obecność jeszcze dość dużej ilości żelaza całkowitego (rys. 2), nawet 

w kombimacjach o najmniejszym jego stężeniu. Uzyskane wyniki nie poz- 
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Rys. 1. Wplyw stezenia zelaza na intensywnos¢ wzrostu Spirulina platensis wy- 

rażoną w ilościach gramów suchej masy w 1 1 kultury: 1 — 0,5, 2 — 1,0, 3 — 2,0 

(kontrola), 4 — 4,0, 5 — 8,0 
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Rys. 2. Wykorzystanie żelaza przez kulturę Spirulina platensis; A — początkowy 

poziom żelaza w pożywce w mg/l (1 — 0,5, 2 — 1,0, 3 — 2,0, 4 — 40, 5 — 8,0) 

B — poziom żelaza w pożywce po 14-dniowej hodowli 

4 „Stężenia Fe
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walają na proste tłumaczenie mniejszych przyrostów biomasy Spirulina 
w kombinacjach z niską koncentracją żelaza jedynie jego wykorzystaniem. 
Na rysunku 38 przedstawiono działanie różnych fonm .żelaza w pożywce 

g/l 
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Rys. 3. Wpływ źródła żelaza na intensywność wzrostu Spirulina platensis wyrażoną 

w ilościach gramów suchej masy w 1 1 kultury; I — FeCls 2 — cytrynian żela- 

ZOWY, 3 — Fe, (SO,)s, 4 — Ее (N Hy) (SO,)o, 5 — FeSO;, 6 — FeCly, 7 — askorbinian 

zelazawy 

na przyrosty kultury Spirulina. Najwieksze przyrosty sinicy uzyskano w 

kombinacjach z askorbinianem żelazawym i FeCl», natomiast najmniejsze 

w kombinacjach z cytrynianem żelazowym i FeCl;. Różnice w pnzyroście 

biomasy Spiruliina między kombinacjami z FeCl; a cytrynianem zelazo- 

wym mie były istotne; w pozostałych przypadkach stwierdzono różnice 

wysoko istotne. Uzyskane w tej części doświadczenia wyniki pozwalają 

przypuszczać, że związki żelaza dwuwartościowego zapewmiają lepsze 

przyrosty Spirulina od związków żelaza trójwartościowego. Szczególnym 

tego przykładem są uzyskane wysokie przyrosty Spirulina w kombinacjach 

z żelazem dwuwartościowym stabilizowanym w askorbinianie żelazawym. 

Uzyskane przyrosty biomasy Spirulina w kombinacjach z FeCl> i askor- 

bimianem żelazawym przy stężeniu początkowym 2 mg Fe/l były znacznie 

większe niż w kombinacji z FeSO, w ilościach 4 lub 8 mg Fe/l pożywki. 

Wynika z tego, że stosowane ilości Fe przez Zarroucka są wystarczające 

przy wydajności urządzenia hodowlanego zbliżonego do posiadamego przez 

Instytut Zootechniki — ZZD Zator. Należy jednak zwrócić większą uwagę 

na rodzaj stosowanego źródła tego pierwiastka. Być może, że EDTA sto- 

sowane w pożywce Zarroucka nie w pełni stabilizuje Fe, zapobiegając 

utlenieniu się Fet+ do Fet++,
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WNIOSKI 

1. Wieksze stezenie FeSO, przyczynialo sie do przyrostu biomasy Spi- 
rulina. 

kultury Spirulina. 

2. Stosowanie zelaza dwuwartosciowego zapewnialo wieksze przyrosty 

3. Najwieksze przyrosty Spirulina uzyskano stosujac zelazo stabilizo- 
wane w askorbinianie żelazowym. 
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Я. Жарновски 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИСТОЧНИКА ЖЕЛЕЗА НА РОСТ 

СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ BOJHOPOCJIM SPIRULINA PLATENSIS 

Резюме 

Соответствующий опыт охватывал 14 суточные циклы культуры Spirulina platensis (Gom). 

Сей. на жидкой питательной среде по Заруку, в которой изменяли концентрацию и источ- 

ник железа, Применяли Ее О. . 7Н2О в концентрациях 0,5, 1,0, 2,0 (контроль), 4,0 и 8,0 мг
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Fe B NKTpe, a TaKXKE MCTOYHKKM »eJie3a: FeCl, Fe Cl3, Ее($О.)з, Ее(МН.)($0.),, железистый 

аскорбинат и железистый цитрат с количествами Ее, равными контролю. Установлена пря- 

мая зависимость между концентрацией железа и приростом 5ргиЙпа. Наивысшие приросты 

культуры были получены при концентрации 8 мг, а самые низкие — при концентрации 

2 мг Ее. Среди используемых источников железа наивысшие приросты Spirulina Obinu 

получены в вариантах с железистым аскорбинатом и ЕеС|],, а наименьшие — в вариантах 

с железистым цитратом M FeCl;. Химический анализ обнаружил наличие еще довольно 

больших количеств железа в питателёных средах после культуры 5ргийна, даже в вариан- 

тах с наименьшей начальной концентрацией этого элемента. 

J. Zarrowski 

THE EFFECT OF CONCENTRATION AND SOURCE OF 

IRON ON THE SPIRULINA PLATENSIS BLUE-GREEN ALGA GROWTH 

Summary 

The respective experiment comprised 14-day cultivation cycles of Spirulina 

platensis (Gom.) Geitl in liquid nutrient medium after Zarrouk with variable 

concentration and source of iron. FeSO,.7 H,O in concentrations of 0.5, 1.0, 2.0 

(control), 4.0 and 8.0 mg Fe per litre and iron sources of FeCl,, FeClg Fe(SO,)s, 

Fe(NH,) (SQO,)., ferric ascorbate and ferric citrate in Fe amounts equal to the Gon- 

trol, were applied. A straight relationship between the iron concentration and the 

Spirulina increment has been found. The higest increments of the culture were 

reached in the variants with ferric ascorbate and FeCl, the lowest — in those with 

ferric citrate and FeCl;. Chemical analysis revealed the presence of still high iron 

amounts in nutrient media after the Spirulina cultivation, even in the variants 

with the least initial concentration of the element in question,


