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Arthrospira platensis

Gatunek Arthrospira platensis
należy do wielokomórkowych, 
nitkowatych cyjanobakterii, które 
mogą zasiedlać środowiska 
nietypowe dla wielu innych 
organizmów. Mogą one tworzyć
populacje w wodach słodkich, 
słonawych jeziorach, niektórych 
środowiskach morskich, jednak 
głównie występują w alkalicznych 
słonych jeziorach.



Skład A. platensis



Hodowla A.platensis

Gatunek Arthrospira platensis należy do 
mikroorganizmów miksotroficznych co oznacza, iż mogą się
one odżywiać zarówno autotroficznie jak również
heterotroficznie.
•Oświetlenie 120-200 µmoli fotonów m-2 s-1

•Temperatura  30-38oC
•pH 9,2-9,5



Pożywka standardowa
Część A [g/dm 3] Mikroelementy 

A
[mg/dm 3] Część B [g/dm 3] Mikroelementy 

B
[mg/dm 3

]
NaHCO3 16,8 H3BO3 2,86 NaNO3 2,5 NH4VO3 22,9
K2HPO4 0,5 MnCl 2·4H2O 1,81 K2SO4 1,0 NiSO4·7H2O 47,8

Mikroelementy 10 cm3 ZnSO4·7H2O 0,222 NaCl 1,0 NaWO2 17,9
MoO3 0,015 MgSO4·7H2O 0,2 Ti2(SO4)3·6H2O 4,4

CuSO4·5H2O 0,074 EDTA-Na2·2H2O 0,08 Co(NO3)2·6H2O 4,4
CaCl2·2H2O 0,04
FeSO4·2H2 0,01

Mikroelementy 
B

1 cm3

Tab. 1 Składowe medium hodowlanego Zarrouk



Wykorzystanie ścieków z hodowli trzody 
chlewnej



Pożywka eksperymentalna składała się z wody morskiej 
(pH=8, Cl-=23 g/dm3, Na+=10,5 g/dm3, NO3

-=7,4 mg/dm3) , 2% v/v 
przefermentowanych ścieków trzody chlewnej (Tabela 2) oraz dodatku 
2 g/dm3 wodorowęglanu sodu.
Eksperyment przeprowadzony był w dwóch wariantach 
uwarunkowanych natężeniem światła. Wariant pierwszy 
charakteryzował się natężeniem wynoszącym 66 µmoli fotonów m-2 s-1, 
natomiast w wariancie drugim 144 µmoli fotonów m-2 s-1 .

Parametr Stężenie
Zasadowo ść (g HCO3

-/dm 3) 6,51
Azot ogólny (g/dm 3) 2,33

Amoniak (g/dm 3) 1,7
Sucha masa (g/dm 3) 8,8

Sucha masa organiczna 
(g/dm 3)

5,3

Tab. 2 Charakterystyka przefermentowanych ścieków



W wyniku przeprowadzonego eksperymentu badacze 
zaobserwowali, i stężenie suchej masy po 12 dniach hodowli z 
natężeniem światła 66 µmoli fotonów m-2 s-1 w pożywce 
zmodyfikowanej było na podobnym poziomie jak w pożywce kontrolnej. 
W przypadku hodowli z natężeniem 144 µmoli fotonów m-2 s-1 komórki 
Arthrospira platensis wykazały o 13% większy przyrost biomasy w 
pożywce zmodyfikowanej. Jednak biorąc pod uwagę zawartość białek i 
lipidów w obu przypadkach biomasa hodowana w pożywce kontrolnej 
osiągała wyższy poziom. Zawartość polisacharydów była o 75% 
wyższa w pożywce zmodyfikowanej przy natężeniu 144 µmoli fotonów 
m-2 s-1 .



Wykorzystanie wywaru z buraków



Coca i in. przeprowadzili 
badania, których celem było 
określenie wpływu dodatku wywaru 
z buraków do pożywki hodowlanej 
Arthrospira platensis na zawartość
białek w jej biomasie. Jako pożywkę
kontrolną badacze wykorzystali 
medium Schlösser w stosunku 75% 
pożywki i 25% wody.
Eksperymentalna pożywka składała 
się z pożywki kontrolnej i dodatku 1 
lub 2 g/dm3 wywaru buraczanego.

Parametr Stężenie [%]
pH 6,0

Sucha masa 58
Węgiel organiczny 17

Azot ogólny 2,4
Azot organiczny 2

betaina 9,1
fosfor 0,06
potas 6,4
sód 2,6

wapń 0,6
magnez 0,1

Tab. 3 Skład wywaru buraczanego



Wyniki badań wykazały, iż dodanie 1g/dm3 wywaru 
buraczanego do pożywki zwiększa współczynnik produkcji biomasy o 
ponad 48% a wydajność produkcji białka o ponad 44%. W przypadku 
dodania 2 g/dm3 wywaru buraczanego nie uzyskano poprawy 
wydajności produkcji biomasy i białka 



Wykorzystanie nawozów zastępczych



Madkour i inni w swoich badaniach postanowili zastąpić
odczynniki chemiczne wykorzystywane w medium Zarrouk, tańszymi 
odpowiednikami danych związków. Ich eksperyment polegał na 
skomponowaniu pożywki i hodowli  gatunku Arthrospira platensis. Jako 
źródło azotu badacze wybrali azotan amonu oraz mocznik. Pozostałe 
składniki medium zastąpiono superfosfatem, chlorkiem potasu, solą
morską, handlowym wodorowęglanem sodu. Dodatkowo dodane 
zostały mikroelementy tak jak w pożywce kontrolnej.



Wyniki badań wykazały, że największy przyrost biomasy 
uzyskano w próbie kontrolnej (840 mg/dm3) po 15 dniach hodowli. W 
przypadku pożywki z azotanem amonu podobny przyrost uzyskano 
dopiero po 27 dniach hodowli. Najmniej efektywną okazała się
pożywka w której źródłem azotu był mocznik. Po 27 dniach hodowli 
osiągnięto przyrost biomasy na poziomie 650 mg/dm3 



Wnioski

Zauważalne są doniesienia naukowe o poszukiwaniu 
modyfikacji pożywek hodowlanych dla gatunku Arthrospira platensis, 
zarówno w celu obniżenia kosztów, zmiany składu chemicznego 
biomasy czy też wykorzystaniu cyjanobakterii do usuwania związków 
biogennych ze ścieków. Pomimo wielu badań znalezienie kombinacji 
pozwalającej na efektywny przyrost biomasy Arthrospira platensis z 
wykorzystaniem niekonwencjonalnych pożywek nadal wymaga 
poszukiwań.
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