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Veehouders kunnen binnenkort
zelf kunstmest maken uit dierlijke
mest. Dick Starmans en Maikel
Timmerman van Livestock Research hebben een apparaat ontwikkeld dat ammonium (stikstof)
uit dierlijke mest haalt en vastlegt.
De Wageningse onderzoekers maken daarmee een concentraat van
vloeibare kunstmest uit dierlijke
mest. Een elegante wijze om het
mestoverschot en de ammoniakuitstoot in de agrarische sector aan
te pakken.
Het procedé is verrassend simpel, vertelt Starmans. Vat 1 vult hij
met dunne mest, dat veel ammonium (stikstof) bevat. In dat vat
draait een soort langspeelplaat
rond met een diameter van anderhalve meter om het oppervlak te
vergroten. Daardoor verdampt er
veel ammoniak uit de mest. Starmans brengt deze ammoniak naar
vat 2, gevuld met zwavelzuur. Die
vangt de ammoniak af. Hij krijgt
dan een ammoniumsulfaat met 18
procent stikstof, dat prima kan
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dienen als vloeibare kunstmest.
Starmans publiceerde de resultaten onlangs in het tijdschrift
Applied Engeneering in Agriculture.
Samen met Timmerman heeft hij
inmiddels patent aangevraagd op
het procedé en doet hij de eerste
praktijkproeven op praktijkcentrum De Marke van Wageningen
UR. Het apparaat, de LGL stripper
(de afkorting staat voor liquid-gasliquid) wordt waarschijnlijk medio
2014 op de markt gebracht door
het bedrijf Dorset Green Machines.
De machine biedt goede kansen

voor mestverwerking op de boerderij en het sluiten van mineralenkringlopen. Starmans: ‘Als je de
stikstof, in de vorm van ammonium, kunt wegvangen, hou je als
boer minder mest over. Daarnaast
hoef je minder kunstmest te kopen
omdat je die deels zelf maakt. Tel
uit je winst.’
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Het kostte Starmans nog veel
moeite om zijn innovatieve systeem gepubliceerd te krijgen. ‘Ik
heb het artikel aan meerdere we-

tenschappelijke tijdschriften aangeboden, maar veel tijdschriften
hadden geen belangstelling – ze
vonden het te simpel.’ En waarom
is dit simpele systeem dan niet eerder uitgevonden, gelet op het prangende mestprobleem? ‘Geen idee.
Ik ben als chemisch technoloog
een vreemde eend in de bijt van
Livestock Research. Hierdoor kan
ik werken aan problemen vanuit
een ander perspectief. Voor mij is
mestverwerking gewoon: de isolatie van een klein molecuul uit een
moeilijke matrix. AS
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Onderzoekers zijn weer wat meer
te weten gekomen over de factoren
die bepalen hoeveel vet we opnemen uit ons voedsel. Een team onder leiding van Sander Kersten,
hoogleraar Moleculaire voeding,
ontdekte dat de mate waarin vet
wordt verteerd en opgenomen in
het bloed, wordt geregeld door een
lichaamseigen eiwit, Angpt14. Tij-

dens experimenten met muizen
bleek dat diertjes waarbij het eiwit
ontbreekt meer vet opslaan dan
normale muizen met hetzelfde,
vette, dieet. Hij schrijft hierover in
het tijdschrift Molecular metabolism.
De ontdekking maakt weer iets
meer duidelijk hoe ons lichaam
voedsel verwerkt. Volgens Kersten
is vooral het concept dat de vetvertering vanuit het lichaam zelf
wordt gereguleerd volstrekt nieuw.
7(67(1230(16(1
Toekomstig onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre inzichten
van de muis zijn te vertalen naar de

mens. ‘Dat is altijd moeilijk te
voorspellen,’ zegt Kersten. Voor dit
experiment maakte hij muizen die
het Angptl4-eiwit niet konden maken. Deze kregen vervolgens een
vetrijk dieet te eten. Hoewel ze net
zoveel aten als gewone muizen,
kwamen ze veel sneller aan. Vooral
de vetmassa nam snel toe. Om dit
te testen bij de mens zou Kersten
graag een aantal individuen vinden die door een fout in hun erfelijk materiaal geen werkzaam eiwit
maken. Kersten: ‘Dat wordt pas
makkelijk als bij heel veel mensen
het erfelijk materiaal is opgehelderd.’

Toevallig publiceert Kersten tegelijkertijd nog een onderzoek
naar Angptl4. Bij de nierziekte nefrotisch syndroom blijkt het eiwit
verantwoordelijk voor een van de
nadelige symptomen: een verhoogde vetconcentratie in het bloed.
Kersten liet dit samen met enkele
Amerikaanse nefrologen zien in
het tijdschrift Nature medicine.
Hij vindt het zelf ook opmerkelijk
dat er nog allerlei nieuwe facetten
te ontdekken zijn aan het eiwit:
‘We werken namelijk al sinds de
ontdekking van Angptl4 in 2000
aan dit eiwit.’ RR
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