INNOVATIES

Duurzamer visvoer
met ingrediënten uit
eencelligen die groeien op
kooldioxide, methaan en
afvalstromen
Door Roel H Bosma

We willen visvoer zonder vis, en weten ondertussen dat eiwit uit soja niet
de oplossing is. F3-Challenge organiseerde een serie webinars [7] over de
verschillende mogelijkheden daarvoor, waaronder een over eiwitten uit
eencelligen (ECE). De meest genoemde alternatieven voor visolie en vismeel
zijn algen en insecten, maar wereldwijd starten op dit ogenblik fabrieken die
vervangende voedingstoffen uit andere eencelligen dan microalgen halen.
Vanwege de sterke groei van de viskweek en de daarmee geassocieerde vraag
naar vismeel en visolie, richten veel van deze starters zich eerst op visvoer. In
dit artikel beschrijf ik eerst de belangrijkste processen en producten (bioflocs,
schimmels en bacteriën) en focus daarna op de voederwaarden. Als laatste
omschrijf ik de nadelen en de voordelen van de diverse alternatieven en de
bijbehorende duurzaamheidaspecten.

Vier soorten en acht manieren
Duurzamere voer-ingrediënten worden gehaald uit eencellige archea (oerbacteriën), bacteriën, schimmels en microalgen, of microbiele
combinaties van de laatste drie in b.v. bioflocs
op afvalstromen.
Dat kan via autotrofe, chemo-autotrofe en
heterotrofe processen, waarbij natuurlijk
ook mineralen nodig zijn (Figuur 1). Alleen
microalgen en onderdelen van de genoemde
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combinaties groeien op licht met kooldioxide
als koolstofbron (autotroof). De andere processen hebben een secundaire energiebron
nodig (heterotroof).
Alleen chemo-autotrofische archea en bacteriën kunnen direct energie uit waterstof halen.
Andere bacteriën, archea en schimmels groeien in de tweede stap op methanol, acetaat,
mierenzuur of methaan, die in een eerste stap
is geproduceerd van kooldioxide met energie

Figuur 1: Overzicht van de acht manieren om met kooldioxide eencellige biomassa te maken [Gebaseerd op 6].
uit waterstof of elektriciteit. Bij die 2e stap
komt wel weer kooldioxide vrij, maar dat kan
worden afgevangen. Aan dat proces wordt gewerkt.
Het eindproduct definieert men als eiwit uit
eencelligen (ECE) als de droge stof meer dan
30% eiwit bevat, en eencellig vet als er meer
dan 20% olie inzit. Die olierijke ingrediënten
worden bijna allemaal geproduceerd met micro-algen en zijn de basis voor goede vervangers van visolie [Aquacultuur 2020-4: 33-35]. De
vetgehaltes kunnen tot boven de 50% oplopen,
maar het eiwitgehalte van vrijwel alle algensoorten blijft onder de 40% (met uitschieters

tot 60%). De vetzuur en aminozuur samenstelling zijn afhankelijk van de gebruikte soort, de
genetische aanpassingen en het productieproces. Ruwweg varieert de verteerbaarheid van
de producten tussen de 55 en 99%; vooral de
in zoutwater geteelde soorten bevatten relatief veel mineralen. Voor meer informatie over
microalgen, zie Aquacultuur 33-2: 16-19 en 344:13-19.
De focus van de andere productieprocessen
ligt op de eiwitten. Afhankelijk van het proces bevatten de eindproducten ook oliën en
andere stoffen, zoals b.v. probiotica. Sommige
van deze processen zijn bedacht in de ‘moons-

Figuur 2: Schema van het eenstaps-waterstof-proces dat gassen, mineralen en energie omzet in
bacterieën waaruit vervolgens voeringrediënten worden gehaald [gebaseerd op 5].
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Figuur 3: Schema van iCell’s geintegreerde productieproces van vis en visvoer (Bron: i-Cell®)

hot’ periode toen men voedselbronnen voor
astronauten zocht. Daarna richtte men zich
op de methanotrofe processen omdat de olieindustrie een oplossing zocht voor methaan
dat als bijproduct van de productie wordt
afgefakkeld. De methanotrofe processen worden dus als eerste opgeschaald rond bepaalde
olievelden. De processen met kooldioxide zijn
pas verder ontwikkeld toen het vrijkomen
daarvan bij allerlei processen een probleem
werd, en aan productie en opvang of verwerking een prijskaartje kwam te hangen.
Microbiele combinaties
Kortweg noemt men deze microbiele combinaties: bioflocs. Bioflocs gedijen goed in
afvalwater van voedselproductie en voedselbewerking. De voor ons meest interessante
voorbeelden daarvan zijn de aquacultuur zelf
en ook de visverwerking. In de combinatie
van het verwerken en hergebruiken van afvalstromen uit beide laatsten heeft het bedrijf
iCellsustainable zich gespecialiseerd (Figuur
3). Deze processen hebben natuurlijk ook toe-
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komst voor de verwerking van alle dierlijke
eiwitten en ander voedsel voor zover daar vervuilde waterstromen bij vrijkomen, en deze
niet geloosd mogen worden.
Bioflocs groeien veelal in de buitenlucht met
hulp van direct zonlicht (b.v. in vijvers). In de
buitenlucht kan vervuiling ontstaan; dergelijke vervuiling kan niet optreden bij bacteriele en schimmel productie. Daarnaast zijn
biofloc systemen complex en kunnen zich
zowel gewenste als ongewenste organismen
ontwikkelen, net zoals in b.v. viskweekvijvers
in de buitenlucht ziektekiemen niet of wel
ontwikkelen. De geoogste biomassa moet dus

Eiwitten uit
eencelligen hebben
een grote toekomst.

Figuur 4: Relatieve energiekosten van verschillende eiwitbronnnen in US$/Ton (Aangepast van i-Cell®,
ook de producent van het vergeleken biofloc eiwit).

gezuiverd worden. Sommige voeders en voeringrediënten geproduceerd van bioflocs worden gepromoot vanwege de gewenste biotica
die ze bevatten en die vertering of ziekteweerstand bevorderen.
Schimmels
Onder schimmels verstaan we in dit artikel
zowel eencellige schimmels, zoals gisten, en
dradige schimmels; alle zijn heterotroof. De
meest gebruikte energiebronnen zijn de residuen van de productie van ethanol, bier en
wijn. Daarop laat men in reactoren naar behoefte eencellige of draadvormende gisten
groeien. Deze gisten hebben hoge gehaltes
aan eiwit, aminozuren en micronutrienten
en hebben een hoge energie-inhoud in vergelijking met de meest gebruikte voedergranen
en melen van oliezaden zoals soja, maar deze
nutriënten zitten in cellen met moeilijk te verteren celwanden.
Het chemische afbreken van de celwanden
verbetert de verteerbaarheid van deze gisten
maar daarbij kunnen zowel anti-nutritiele
factoren vrijkomen danwel stoffen die de vertering en/of ziekteweerstand verbeteren. De
voor mensen ongewenste afbraakproducten
zijn met name potentieel schadelijke nucleinezuren (DNA en RNA). In visvoer zouden
deze minder problematisch zijn omdat de
afbraak van nucleïnezuren in de lever van

vissen sneller gaat. Echter, 100% vervanging
van eiwit door schimmels in visvoer leidde bij
forel tot schadelijke niveaus van urinezuur in
de lever en lage niveaus van rode bloedcellen
[1]. Tijdens het noodzakelijke zuiveringsproces
verdwijnen veelal ook de biotische kwaliteiten, en een keuze van het juiste proces is dus
van belang. Met gentechnologie kan de gekozen schimmelsoort worden geoptimaliseerd,
maar in de EU zijn deze gemodificeerde schimmels nog niet toegestaan. De al beschikbare
ECE van eencellige schimmels zijn veelal geproduceerd met ethanol uit granen, zoals b.v.
NexPro [2], dat onder andere is getest in voeders voor tilapia, garnaal en forel en tot een
verlaging van de voerkosten leidde.
Bacteriën
De celwanden van de bacteriën zijn beter verteerbaar dan die van schimmels en de eiwitten
van bacteriën bevatten geen of veel minder
potentieel schadelijke nucleïnezuren. Ook het
aminozuurprofiel van de eencelligen uit bacteriën sluit beter aan bij de behoefte van dieren dan het aminozuurprofiel van schimmels
en planten.
In een eerste stap gebruiken autotrofe bacteriën kooldioxide als voeding en waterstof of
licht voor de energievoorziening. Chemo-autotrofe acetaatproducerende bacteriën kunnen
hun energie direct uit electriciteit halen, maar
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Figuur 5: Het landgebruik (km2) voor de productie van 100,000 mt eiwit; dat van eencelligen vraagt
0,1 km2 (Aangepast van Calysta®).

deze processen zijn nog niet opgeschaald. B.v.
het bedrijf Deep Branch werkt daaraan.
In de andere gevallen groeien heterotrofe bacteriën in de tweede stap op ethanol, methanol,
acetaat, formaat of methaan. Indien een van
die energiebronnen of glucose of cellulose als
afvalstof beschikbaar is, dan slaan bedrijven
die eerste stap over. Zo maken b.v. Calysta en
UniBio eiwit van eencelligen geproduceerd
met het relatief schone methaan uit gasvelden, en Lanzatech met de methanol geproduceerd op het afvalgas van staalfabrieken [2].
Het gebruik van afvalgassen en afvalwater [3]
heeft beperkingen vanwege de vervuiling in
de gassen, waardoor certificering moeilijk zal
zijn.
Knip-Bio gebruikt ethanol, methanol of glycerol als energie- en koolstofbron en is de eerste die in de VS een gecertificeerd product op
de markt brengt [5]. Andere voorbeelden van
producten gemaakt van bacteriële eencelligen
zijn ProPlex1 van ADM, en ProTytonTM en
MiruTytonTM van White Dog Labs [2]. Laatstgenoemde heeft een contract gesloten met
CARGILL nadat beide producten met goede
resultaten waren getest op zalm en garnaal;
v.w.b. garnaal verbeterde ook de overleving
onder ziektedruk.
Enkele bedrijven, zoals Kiverdi en Novonu-
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trient zijn begonnen met het opschalen van
het waterstofproces [2,5]. De bacteriële processen met waterstof fixeren kooldioxide. Als die
waterstof echter geproduceerd wordt met methaan dan komt er ook weer kooldioxide vrij.
Voederwaarde
Over het algemeen bevatten de producten op
basis van bioflocs zeer weinig olie, minder dan
30% eiwit (sommige slechts 5%), en tot 45%
koolhydraten [1]. Veelal worden ze ter plekke
weer aan het voer toegevoegd. De producten
zijn rijker aan mineralen (20%) dan de producten op basis van schimmels en bacterieën
(5-15%) waardoor de verteerbaarheid lager is:
tussen de 25 en 80%.
De eiwitgehaltes van ingrediënten geproduceerd met schimmels variëren tussen de 30 en
60% en zijn zelden hoger. De aminozuurpro-

Grote voordeel van de
eiwitproductie met
eencelligen is het zeer
lage gebruik van land
en water.

Figuuur 6: De broeikasgasproductie per kg eiwit van eencelligen in vergelijking met andere eiwitbronnen, zoals de in de supermarkt beschikbare vleesvervanger Quorn® gemaakt met eencelligen.
(Aangepast van Calysta®).

fielen zijn afhankelijk van de gebruikte soort,
de genetische selectie en het productieproces.
Van de meeste soorten schommelt het oliegehalte rond de 2%, maar er zijn uitschieters tot
20%. De verteerbaarheid van de verschillende
schimmelproducten varieert ruwweg tussen
de 40 en 95%.
Producten gemaakt van eencellige bacteriën
kunnen wel tot 80% eiwit bevatten, maar het
gemiddelde is 60%. De verteerbaarheid varieert ruwweg tussen de 80 en 95%. De eiwitmengsels gemaakt met methanotrofe bacteriën, door bijvoorbeeld UniBio en Calista, kan
tot 100% van het vismeel en -olie in tilapiavoer
vervangen en ruim 90% in zalmvoer, zonder
significant effect op groei of sterfte. Omdat
het aminozuurprofiel van de eencellige bacteriën beter aansluit bij de behoefte van dieren
dan die van schimmels en planten leiden deze
tot minder eiwitverlies in de dierlijke productie. Ook zijn de eencellige bacteriën rijk aan
vitamine B-12.
Zowel geselecteerde alswel gemodificeerde
schimmels en bacteriën kunnen een goede
bron zijn voor bepaalde pigmenten en enzymen. Het bedrijf Knip-Bio produceert bijvoorbeeld KBM®, en gaat prat op de aanwezigheid

van onder andere carotenoïden en het zeldzame aminozuur taurine in dit voederingredient.
Duurzaamheid
Grootste nadeel, en kostenpost, van de productie van eiwitten met eencellige bacteriën
is het energieverbruik (Fig. 4). Bij het gebruik
van waterstof als energiebron geldt dat nadeel
alleen als die waterstof speciaal geproduceerd
moet worden. Het gebruik van waterstof is
nog beperkt terwijl steeds meer tijdelijk overtollige energie in waterstof wordt opgeslagen.
Van een proces dat afvalwater gebruikte voor
de productie van ECE, werd de milieubelasting berekend met een Levens Cyclus Analyse

Eencelligen recyclen
broeikasgassen maar
de productie kost vaak
veel energie.
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Figuur 7: Relatieve milieubelasting van de productie van 1 kg ruw eiwit van ECE uit afvalwater en van
conventionele eiwitbronnen, uitgedrukt als Ecopunten (1000 = milieubelasting van 1 EU burger per
jaar) [aangepast van 4].

(LCA). Tachtig procent van de mileubelasting
werd bepaald door het verbruik van door
windmolens op zee geproduceerde energie.
Om kooldioxide uit de lucht te halen is ook
veel energie nodig. Het is voordeliger om
kooldioxide te gebruiken die als bijproduct
beschikbaar is. Bij heterotrofe bio-technologische industriële processen, zoals bijvoorbeeld
bierbrouwen, komt relatief schone kooldioxide vrij (zie www.powertoprotein.eu),
V.w.b. duurzaamheid is het grootste voordeel
van ECE het zeer lage gebruik van land (Fig.
5). Een fabriek die 100,000 ton ECE eiwit produceert bezet slechts 10 ha land, terwijl voor
eiwit uit soja 25 km2 nodig is. Ook is er ongeveer 2000 keer minder zoet water nodig, terwijl wereldwijd conflicten om zoet water sluimeren. Bovendien worden bijvoorbeeld geen
pesticiden gebruikt en komt bij geen van deze
processen eutrophiërend afval vrij, zoals bij de
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productie van dierlijk eiwit.
Berekend als CO2 equivalent zou de milieubelasting van ECE lager zijn dan die van dierlijke
eiwitten (Fig. 6). Genoemde LCA van het proces met afvalwater bevestigt die lagere milieubelasting b.v. ook t.o.v. gevangen kabeljauw
(Fig. 7). Echter de milieubelasting is lager dan
die berekend als het kooldioxide equivalent
(Fig. 7). In de milieubelasting berekend met de
LCA-methode wegen de risico’s voor milieu
en gezondheid van de productie, installatie,
gebruik en vervanging van de windmolens
weliswaar minder zwaar dan die van fossiele
brandstof, maar toch veel zwaarder dan die
van waterkachtcentrales.
Het wegvangen van kooldioxide of methaan
draagt een klein beetje bij aan die lage milieubelasting van de eencelligen. Een waarschuwing is op zijn plaats: deze processen gebruiken dan wel koolstofdioxide maar zijn geen
koolstofvastlegging. Maar zij zorgen dat de

nutriënten in de koolstofcyclus blijven circuleren in plaats van de lucht, bodem en water
te vervuilen. Dat wegvangen mag dus geen
excuus zijn om af te zien van andere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Buiten de meest welvarende landen krijgt de bevolking nog te weinig
eiwit in hun dieet. Alle zeilen moeten worden
bijgezet om een ramp voor onze (klein)kinderen te voorkomen. Dat de aquacultuur met het
gebruik van ECE ingrediënten in het voer kan
bijdragen is alleen maar meegenomen en verhoogt ook de kans dat de sector nog lang kan
doorgroeien met goed marges.
Omdat grond, water, vismeel en visolie beperkt beschikbaar zijn, hebben ingrediënten
uit eencelligen zeker toekomst. Door onderzoek en selectie zullen de processen efficiënter
worden terwijl we voor soja, vismeel en visolie
de limieten al hebben bereikt of overschreden.
ECE geproduceerd met windenergie is dan wel
niet duurzamer dan soja, de productie is zeker
beter traceerbaar dan welk ander product
ook, en ook beter op te schalen vanwege het
geringe gebruik van land of water. Bovendien
bevat het product meer dan 90% eiwit en aminozuren, en is van stabiele kwaliteit zonder residuen van antibiotica en metalen. Sommige
producten zijn al gecertificeerd, non-GMO, en
zelfs goedgekeurd voor de biologische teelt.
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Ingrediënten gemaakt uit
eencelligen hebben een
constante kwaliteit.
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