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Ulothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerinden elde edilen asit 
hidrolizatının bazı mikrofungusların biyomas verimine etkileri 
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Amaç: Doğada yaygın olarak bulunan iki farklı alg türünden elde edilen asit hidrolizatının, bazı 
mikrofungusların biyomas üretiminde maya ekstraktı yerine kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ulothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerine ait iki alg türü kurutularak un 
haline getirilmiş ve kütlece eşit oranda karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışımı, 2N ve 6N olarak 
hazırlanan, iki farklı H

2
SO

4
 çözeltisinde, 90oC’de 3,5 saat hidroliz edilmiştir. Ardından Ca(OH)

2
 

ile muamele edildikten sonra, oluşan çökelti atılarak, seyreltik H
2
SO

4 
ile pH 7’ye ayarlanmış ve 

sıvı kısım kurutularak hidrolizat elde edilmiştir. Deneyler, 5gr/l pepton, 10 gr/l glikoz ve 2,5gr/l 
hidrolizat içeren sıvı besiyerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol olarak 2,5gr/l ticari maya ekstraktı 
kullanılmıştır. Hazırlanan besiyerleri, endüstriyel öneme sahip 5 adet mikrofungus türünden 
hazırlanan 1ml (1x106 spor/ml) spor süspansiyonu ile inoküle edilmiş, ardından 30oC ve 150rpm’e 
ayarlı çalkalayıcıda 48 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Bu sürenin sonunda sıvı kısım 
atılarak, pelet sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuş ve sonuçlar gr/l cinsinden kaydedilerek, SPSS 
15 paket programında (p<0,05) değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hidrolizasyon sonucunda 2N derişimden 2NH, 6N derişimden 6NH ve bu iki hidrolizatın 
karıştırılarak kullanıldığı 2:6NH olmak üzere 3 çeşit hidrolizat elde edilmiştir. 6NH hidrolizatı 
kullanılan kültürlerde; Gliocladium roseum, Penicillium expansum, Trichoderma harzianum 
ve Aspergillus niger funguslarının biyomas verimi, maya ekstraktı ile aynı önem seviyesinde 
bulunurken; Alternaria alternata’nın biyomas veriminde artışa neden olmuştur (p<0,05). Aksine 
2NH hidrolizatı ise 6NH kullanılan kültürlere göre, denenen bütün fungusların biyomas veriminde 
sayısal olarak düşüşe neden olmasına rağmen G. roseum ve A. alternata’nın biyomas verimleri 
kontrolle aynı bulunmuştur. 2:6NH hidrolizatı ise, 2NH’dan elde edilen biyomas değerlerinden 
daha yüksek verime neden olmuştur. İlginç olarak, G. roseum’un biyomas verimi 2NH ve 6NH 
hidrolizatları kullanılan kültürlerde kontrolle aynı iken; bu iki hidrolizatın karıştırıldığı 2:6NH, 
biyomas verimini önemli ölçüde arttırmıştır (p<0,05). 

Sonuçlar ve Tartışma: Deneyler alg hidrolizatının maya ekstraktı yerine kullanılabilir olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hidrolizasyon sırasında kullanılacak asit derişimi fungus 
türlerine göre değişmekle birlikte, özellikle 6N asit derişiminden elde edilen hidrolizatın 
kullanılması, maya ekstraktı ile eşit ya da daha fazla biyomas verimine neden olmaktadır. Diğer 
yandan düşük ve yüksek asit derişimlerinden elde edilen hidrolizatların karıştırılarak kullanılması 
bazı funguslar için teşvik edici olabilmektedir. 
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