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De mixotrofe
alg benut zowel
zuurstof als CO2
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Mixotrofe algen gebruiken zowel de
plantaardige als dierlijke manier om te
groeien. Daardoor kunnen ze twee keer
zoveel biomassa produceren dan gangbare algen tegen lagere kosten, stelt
promovendus Fabian Abiusi. Dit maakt
de algenteelt concurrerender.
In de gangbare algenteelt zetten de algencellen overdag lichtenergie en CO2 om in
koolstofverbindingen, met zuurstof als ‘afvalproduct’. Dit autotrofe proces wordt ook door
planten gebruikt. Om de algengroei in stand te
houden, moeten de algentelers de reactoren
voortdurend beluchten om CO2 toe te voegen
en zuurstof af te voeren. Dat kost energie en
maakt de algenproductie duur.
Mixotrofe algen kunnen het bovenstaande
proces combineren met groeien zonder zonlicht. In dat tweede proces, het heterotrofe
proces, zetten ze organische stoffen (suikers)
om in koolstofverbindingen voor de celopbouw. Dit tweede proces, dat de mens ook
gebruikt, kost zuurstof en scheidt CO2 uit.
Daarmee is het restproduct van het ene proces de grondstof voor het andere proces.
Promovendus Fabian Abiusi testte de mixotrofe algen Chlorella sorokiniana en Galdieria
sulphuraria uit in een grootschalige bioreactor
in de buitenlucht in Spanje. Hij ontdekte dat
de algenreactor, door suiker toe te voegen,
geen systeem meer nodig had om de zuurstof
af te voeren en CO2 toe te voegen. Hij hoefde
alleen maar de algencultuur rustig rond te
pompen voor een goede productie. Dit betekende ook dat hij toe kon met een simpel en
goedkoop reactortype.
Abiusi berekende met deze gegevens de productiekosten van de mixotrofe teelt. De kosten
van Chlorella sorokiniana, die nu op autotrofe
wijze wordt geteeld, zou dalen van 4,9 euro
naar 2,6 euro per kilo, die van Galdieria sulphuraria zou dalen van 11,8 naar 4 euro per
kilo. as

WUR start database voor
duurzame veehouderij
Hannah van Zanten wil datasets van FAO, kennisinstellingen,
voedingsbedrijven en boeren bij elkaar brengen.
Hoeveel koeien, varkens, kippen en
schapen lopen er rond in verschillende landen? Wat eten deze landbouwhuisdieren en hoeveel eiwit hebben
ze eigenlijk nodig? Dit soort vragen
wil Hannah van Zanten, onderzoeker bij Farming Systems Ecology,
beantwoorden. ‘Dan zie je dat de FAO
(Food and Agriculture Organization

‘We hebben data nodig van
over de gehele wereld, niet
alleen van dieren maar ook
van vissen in aquacultuur’

van de VN, red.) wel veel data heeft
over dieraantallen, maar bijvoorbeeld
niet de nutritionele behoefte van de
dieren kent. Die kennis vind je eerder
bij fokkerij- en veevoerbedrijven.’ Van
Zanten wil die data bij elkaar brengen
in een mondiale database, die online
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gepubliceerd wordt zodat iedereen
deze kan raadplegen.
‘Het is een uit de hand gelopen hobby’,
lacht ze. ‘Samen met Renée Cardinaals, onderzoeksmedewerker bij
Farm Systems Ecology, bestudeer ik
de circulariteit van voedselsystemen
wereldwijd en daarvoor hebben we
gegevens van dieren nodig. Die ontbreken vaak of zijn verouderd. Daarom hebben we een online vragenlijst
opgesteld. We hebben inmiddels
50.000 emailadressen van bedrijven
en onderzoekers die gegevens hebben over veehouderijdieren.’
Vijftigduizend adressen is niet
genoeg, zegt Van Zanten. ‘We hebben
data nodig van over de gehele wereld,
niet alleen van dieren maar ook van
vissen in aquacultuur. We hebben te
maken met een enorme diversiteit aan
productiesystemen in verschillende
regio’s.’ Meer informatie staat op www.
circularfoodsystems.org. as

