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Alger III  Dyrkning af Spirulina 
 

Indledning 
For alle levende væsener er vores planet, Jorden, det rette sted at leve og tage føde til sig. 
Vores planet forsyner også os mennesker med en masse energi. Som følge af 
befolkningstilvæksten og den stigende velstand, er efterspørgslen efter fødevarer og energi 
steget hurtigt i de seneste årtier. Forsyningen med fossile brændsler (som naturgas og 
råolie) er langsomt aftagende, og det er nødvendigt at bruge mere og mere komplekse 
teknikker for udvinde olie og gas. Og mere komplekse teknikker vil føre til højere priser på 
olie og gas. På den anden side bliver efterspørgslen efter energi større hver dag, så man 
søger hele tiden efter andre energikilder som et alternativ til de fossile brændstoffer. 
 
Sol- og vindenergi er velkendte, men også biobrændsler som biodiesel og bioethanol bliver 
mere og mere populære. Men produktionen af biobrændsler kræver i de fleste tilfælde, at 
der dyrkes majs eller palmer specielt til dette formål. Men hvis landmændene beslutter at 
bruge værdifuld landbrugsjord til produktion af biomasse til energi, betyder det, at jorden 
bliver brugt på bekostning af fødevareproduktion. Det kan i sidste ende føre til 
fødevaremangel. Og som et resultat vil priserne for fødevare blive ved med at stige. I mange 
tilfælde ødelægges store stykker regnskov, for at der kan blive dyrket palmer til 
olieudvinding. Dette medfører mange skader på miljøet og jordens mangfoldighed af 
vidunderlige dyr og planter. 
 

 
 
På trods af alle kritiske bemærkninger, vil energi fra biomasse blive en af fremtidens vigtige 

energikilder. Derfor er energi lavet af afgrøderester ("grønt affald”) et godt alternativ. 

Afgrøderesterne kan anvendes som biomasse. Men spørgsmålet er, om de kan dække det 

samlede globale energibehov. 
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På den anden side bør "grønt affald" ikke altid opfattes som affald. Hvis afgrøderesterne 

indeholder en fornuftig mængde næringsstoffer, mineraler og/eller råstoffer til medicin, så 

kunne det være bedre at betragte affaldet som en nyttig råvare. Hvis man let kan udvinde 

næringsstoffer eller andre nyttige produkter fra biomassen, kan virksomheder opnå større 

profit af biomassen. 

Normalt skal folk og/eller virksomheder betale, hvis de ønsker at slippe af med deres grønne 

affald. Så ved at undersøge mulighederne og indholdet i grønt affald, kan det vise sig, at 

affaldet ikke længere er affald, og folk kan endda opnå profit af affald! At brænde biomasse 

for at udvinde energi, skal altid ses som den sidste mulighed. Forholdet mellem værdien af 

et produkt udvundet af en vis mængde biomasse og mængden af det pågældende produkt 

kan illustreres med en såkaldt "øko-pyramide '(se figur 1). 

 

 
 

Figur 1: ”Økopyramide” 
 

I dag forskes der meget i at finde alternative metoder til produktion af biomasse på en 

forholdsvis let måde, uden at at det går ud over landbrugets fødevareproduktionen. Så 

hvordan fremstiller man biomasse på en billig og effektiv måde? 

Der findes to måder at dyrke alger på, dyrkning af makroalger/tang og dyrkning af 

mikroalger. I nogle dele af verden høstes tang til fødevarer, agar eller til at udvinde andre 

produkter. Tangplanter kan være meget store, mere end 5 meter lange og med store blade. 

Mikroalger høstes blot i nogle basiske søer i halvtørre områder som i Tchad og Mexico. Der 

findes mere end 10.000 arter af mikroalger. Nogle af dem er ikke rigtige alger, men 

cyanobakterier. Rundt om i verden er der nogle kommercielle Spirulina-farme (Hawaii, 

Frankrig og Grækenland). 

På steder hvor landbrugsarealer er knappe, og der er masser af vand til rådighed, kan 

biomasse dyrkes i vand. For eksempel kan tang eller alger let vokse i vand, hvis betingelserne 
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er optimale. Det positive ved denne metode er, at landmændene kan fortsætte med at 

bruge deres jord til landbrug, altså til dyrkning af fødevarer. 

Specielt visse arter af alger er egnede til at blive dyrket til fødevarer, lægemidler og 
biomasse. De kan let dyrkes i store beholdere. Men det lyder letter end det er. For at opnå et 
godt udbytte må betingelserne for dyrkning / formering af alger være optimale! Faktorer 
som koncentrationen af næringsstoffer i vandet, temperatur, mængden af lys og beluftning 
spiller en stor rolle. Når en eller flere faktorer ikke er optimale, vil udbyttet være lavt eller 
minimalt, og algerne kan endda dø.  
 
Dette forsøg vil guide eleverne til trin for trin at undersøge, om der er en positiv eller negativ 
effekt på udbyttet af alger, når man ændrer på forskellige forhold. 
Hovedmålet er at få det højeste udbytte af alger, men til en rimelig pris OG med minimal 

miljøpåvirkning! 

Hvis det er nødvendigt, skal eleverne være i stand til at finjustere eller fejlfinde på 

processen. Hvis noget går galt, hvad skal der så gøres for at minimere skaderne? 

Algerne, der anvendes til dette forsøg, er såkaldte spirulina-alger (se figur 2). 

 

 
Figur 2: Spirulina alger i vand 

 
Spirulina-alger vokser i en næringssaltopløsning med et relativt højt pH (9-10). Det positive 

ved dette er, at det gør vækstmediet rimeligt modstandsdygtigt over for forurening udefra, 

såsom: 

 Bakterier fra fugleklatter 

 Spor af andre arter af alger, der kommer fra (regn)vand og/eller fra luften  

 Døde insekter, der havner i vandet  
 

En positiv ting ved dette forsøg er, at der kan opnås gode resultater på relativt kort tid. Alger 

vokser hurtigt, og man ser de første synlige resultater inden for få dage ved atopløsningen 

skifter farve. Og  der går kun 4 uger fra man sætter en ny kultur af alger i gang, til man kan 

høste! Selv om nogle dele af forsøgene går galt, er der stadig tilstrækkelig tid til fejlfinding og 

"reparation". 
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Desuden er Spirulina alger et meget interessant produkt, fordi det indeholder en fornuftig 

mængde næringsstoffer, antioxidanter og mineraler. Diagrammet på næste side viser 

sammensætningen af tørret Spirulina (se figur 3): 

 

 
 
 
Af den grund er Spirulina andet og mere end biomasse. Det er kendt som et kosttilskud, 
meget nærende grund af det høje indhold af proteiner og mineraler. I mange butikker, hvor 
såkaldte reformproducts (helseprodukter?) sælges, er Spirulina-baserede kosttilskud et af de 
vigtigste produkter. Desuden indeholder denne alge et blåt pigment, som kan være egnet til 
anvendelse i fødevareindustrien. En stor virksomhed i levnedsmiddelindustrien som Unilever 
undersøger, om det blå (spiselige) pigment kan isoleres fra alger på en nem og billig måde.  
Desuden producerer Spirulina-alger, hvis de dyrkes under de rette betingelser, et relativt 
højt indhold af olie. Denne "bio-olie" kan anvendes som biobrændsel eller bio-smøremiddel. 
Som en sidste udvej kan alger anvendes som biomasse til produktion af energi.  
 
Så at dyrke alger til fødevarer eller energi er langt mere interessant, end de fleste tror. Som 
råmateriale kan (tørrede) alger give en række værdifulde biobaserede produkter. For at 
optimere algedyrkningen skal eleverne bruge deres viden om kemi (gødning, salte, pH), fysik 
(lys, bevægelse) og biologi (plantevækst), eller lære om det. 
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Figur 3: Indhold i (tørrede) Spirulina-alger 
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Forsøg: Dyrkning og høst af Spirulina-alger. 

 
Indledning 

I dette forsøg bliver får du anvisninger til, hvordan du trin for trin opnår en stor mængde (10 

liter eller mere) Spirulina-alger i en relativt høj koncentration ud fra en lille mængde alger 

(startkoncentrationen) Efter et par uger kan dette alge-koncentrat anvendes til at udføre 

forsøg i klasseværelset, hvor hver enkelt elev dyrker sine egne alger under bestemte forhold. 

Så det opnåede alge-koncentrat kan anvendes til: 

• dyrkning i lille skala – udført af eleverne (liter flasker) 

• Demonstration af hvordan man høster alger 

• Et nyt udgangspunkt for at dyrke en ny alge "stamopløsning” i et frisk dyrkningsmedie 
 

I dette forsøg vil stamopløsningen dyrket i klassen primært blive brugt til at give alle elever 

en lille mængde (levende) alge-koncentrat til deres eget forsøg. 

Som studerende skal du vælge dine egne 'optimale' betingelser for at opnå flest mulige 

alger. Efter et par uger når resultaterne bliver sammenlignet, vil det vise sig, hvad der er de 

bedste betingelser for at få det højeste udbytte af alger. 

For at opnå et godt resultat bør du overveje følgende vigtige forhold: 

 Lysmængden 

 Vækstmediets temperatur 

 Omrøringen af algerne i vækstmediet 

 Beluftning af vækstmediet 
 

Udstyr og materialer  
 

 Spirulina alge koncentrat (stamopløsning)r 

 Gødning i pulverform (såkaldt NaK blanding) 

 Flydende koncentrat af mikronæringsstoffer (Chelal CaFeMg koncentrat) 

 Cylindrisk vase/beholder (volumen ca. 12 l) og mindre vaser til 

individuelle forsøg 

 Pumpe til beluftning, slange og brushstone? 

 Tilstrækkelig mængde demineraliseret vand 

 pH-meter 

 Termometer (et almindeligt termometer er tilstrækkeligt)  

 Analysevægt 
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Fremstilling af HM5 dyrkningsmedie: 

 Rengør vaserne grundigt med varmt vand og en lille mængde rengøringsmiddel. 

 Efter grundig rengøring skylles vasen med rent vand. 

 Efter skylning med vand skal vasen tørres helt. Brug til sidst et stykke rent 
køkkenrulle til at fjerne de resterende dråber. (Resterende vand i vasen kan 
indeholde spor af fremmede alger (ikke Spirulina)) 

 Fyld en stor vase med 10 liter destilleret vand (stuetemperatur). 

 Brug HM5-beregningsværktøjet (excel-fil) til at beregne den nødvendige mængde 
NAK blanding 

 

 

Eksempel på beregnede mængder af nødvendige kemikalier til 
fremstillingen af HM5-mediet 

 

 Fremstil den nødvendige mængde NAK-blanding og Chelal-Flor opløsning ved at veje 
de mængder af, som fremgår af opskriften. 

 Opløs under omrøring det hvide NaK-pulver i det demineraliserede vand. (NaK-
blandingen opløses let i vand) 

 Fortsæt omrøring indtil der opnås en klar væske uden synligt bundfald! 

 Tilsæt den beregnede mængde (ml) Chelal CaFeMg koncentrat til opløsningen. (Brug 
beregningsværktøjet). 

 Omrør atter opløsningen grundigt. 
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Begynd at dyrke alger: 

 Nu skal vasen placeres i et rum med tilstrækkeligt lys. Direkte sollys på 
algeopløsningen vil normalt give meget gode resultater, så en placering tæt ved et 
vindue (sydsiden) vil nok være et godt valg. 

 Tilslut en brushstone (?) til et stykke plastik/silikoneslange og anbring det i 
opløsningen. Sørg for, at brushstone (?) når bunden af vasen. Tilslut den anden ende 
af slangen til en pumpe og tænd for den. 

 

Beluftningen udføres af to grunde: 

o Det sikrer en god udveksling af ilt og kuldioxid (CO2) mellem dyrkningsmediet 
og luften. 

o Det sikrer en kontinuerlig omrøring i vasen, der forhindrer at algerne synker 
til bunds i vasen. 

 
 

 Juster luftstrømmen til en passende mængde luftbobler, der holder opløsningen ”i 
bevægelse”. På den anden side kan for mange luftblærer medføre skumdannelse 
(men vil ikke have en negativ virkning på algevæksten). Så sørg for at indstille en 
stabil strøm af luftbobler. 

 Ved hjælp af pH-meter eller pH-papir, måles opløsningens pH. Den målte pH skal 
være mindst pH = 8. 

 Hæld en lille portion algekoncentrat i dyrkningsmediet. Et godt udgangspunktet er en 
koncentration på ca. 5-10% (v/v). 

 Mål pH igen (pH forventes nu at være = 9-9,5). 

 Nu er alle betingelser passende for dyrkning af Spirulina alger. Nu skal der bare tid og 
optimale betingelser til, for at de kan vokse! 

 Fra dette tidspunkt skal du hver dag tjekke opløsningens tilstand. Den bør have en 
frisk grøn farve, og lugten bør være normal (en ubehagelig lugt er et tegn på, at 
algerne er ved at dø). 

 Mål og noter dagligt vækstmediets pH. 
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Tabel: pH-målinger 

 

Dag pH Bemærkninger: Dag pH Bemærkninger: 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   
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 Mål og noter dagligt dyrkningsmediets temperatur 
 

Tabel: Temperaturmålinger 

 

Dag 
Temperatur 

(°C) 
Vejrforhold 

(sol/overskyet…) 
Dag 

Temperatur 
(°C) 

Vejrforhold 
(sol/overskyet…) 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

 

 

 Kontroller dagligt, om beluftningen stadig er OK. Kan du se bobler? 

 Hvis du bemærker et meget tyndt lag af bundfald i vasen efter et par dage, er det 
bare normalt og ikke alarmerende. Hvis der opstår et tykkere, mørkt lag af aflejringer 
på bunden, kan det være tegn på, at algerne er døde. 
Inden for et par dage, bør de første tegn på opformering af algerne være synlig. 
Opløsningens farve ændres fra (halvgennemsigtig) lysegrøn til en (ugennemsigtig) 
mørkegrøn. 
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 Hvis alle forhold har været i orden, er koncentrationen af alger efter ca. to uger 
steget til et sådant niveau, at alge-opløsningen nu er klar til den første høst. 

Supplerende bemærkninger: 

 Hvis vasen er fyldt med 10-11 liter HM5-opløsning, kan man komme ud for, at 
brushstone (?) ikke synker helt til bunds. Man kan evt. gøre brushstone (?) tungere 
ved at tilsætte en omhyggeligt rengjort sten med en kabelstrip til slangen. 
 

 Temperaturen er en vigtig parameter for algevæksten. Når dyrkningsmediet er for 
koldt (<15 ° C), vil væksten gå i stå. Ved stuetemperatur vokser algerne godt. En 
temperatur på ca. 30 ° C er optimal, men vil også medføre en større fordampning. 
Når temperaturen er for høj (> 35 ° C), vil algerne dø. Når vasen bliver anbragt ved 
stuetemperatur og tilstrækkeligt lys, er det fint. Men hvis solen skinner direkte på 
vasen, og mediets farve allerede er temmelig mørkt i farven, vil man bemærke en 
stigning i mediets temperatur vækst i løbet af dagen. Dette kan føre til en 
temperatur, der overstiger den maksimale temperatur på 35 ° C. I dette tilfælde 
flyttes vasen til et sted med mindre direkte solstråling. 
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Høst af alger: 
 
 

Indledning: 
 
Hvor mange alger kan opnås efter 4 uger? 
Den nemmeste måde at afgøre dette er at bruge et almindeligt kaffefilter: 
 

 
 

 
eller et stykke foldet filtrerpapir: 
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 Hvis der blev valgt optimale betingelser for algevækst, vil opløsningens farve normalt 

væe skiftet fra næsten klar til lys grøn til mørk grøn efter to uger: 

 
 

                                    

 
 

Så hvis det er tilfældet, kan du nu begynde at høste algerne første gang. Udtag ca. 95% af 
opløsningen til høst og brug de resterende 5% til at dyrke et nyt algekoncentrat 
(stamopløsning) på yderligere et par uger. De 5% algekoncentrat tilsættes til filtratet (det 
som er tilbage efter høsten) og får lov at vokse videre i to uger. 
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Bestemmelse af udbyttet af Sprirulina-alger: 
 

 Tag et rent stykker filtrerpapir eller et kaffefilter. 

 Vej det på en analysevægt. Noter resultatet: 

 
Vægt af filtrerpapir:. . . . . . . . . . . g  (= W1) 

 

 Læg filtrerpapiret/filteret i en ovn ved 70 ° C i en time. 

 Tag det ud af ovnen, og vej det igen. 

 
Vægt af filtrerpapiret efter tørring:. . . . . . . . . . . g  (= W2) 

 

 Afmål nu en vis mængde af dit alge-koncentrat ved hjælp af et måleglas. Foreslået 
volumen: 500 - 1000 ml (tag en passende mængde!) 

 
Valgt volumen:. . . . . . . . . . . ml  (= V) 

 

 Hæld den afmålte mængde algekoncentrat langsomt gennem filtrerpapiret, indtil 
hele opløsningen har passeret filteret. 

 

            
 

 Spirulina-algerne vil nu blive opsamlet i filterpapiret og filtratets farve bør være klart 
og mellem farveløs og svagt grøn. 

 Tag forsigtigt det våde filtrerpapir ud af kaffetragten eller tragten og læg det i en ovn, 
ved 70 ° C i nogle timer. 

 Når filtrerpapir og alger er helt tørre, vejes det for sidste gang.  
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Vægt af filtrerpapir PLUS tørrede alger:  . . . . . . . . . . . g  (= W3) 

 

 Beregn udbyttet af spirulina-alger ved hjælp af nedenstående formel: 
 

Udbytte of Spirulina-alger (g/l) =     
(𝑾𝟑−𝑾𝟐)

(𝑽:𝟏𝟎𝟎𝟎)
 

 
W3 = Samlet vægt af tørret filtrerpapir PLUS alger (g)  
W2 = Vægt af et stykke rent og tørt filtrerpapir (g)  
V = Mængden af alge-opløsning, der er blevet filtreret (ml) 
 
 

 Afhængigt af hvor mange gange, der bliver høstet i løbet af en komplet vækstcyklus 
på fire uger, kan det samlede udbytte beregnes som summen af de forskellige 
udbytter: 
 

Totalt udbytte (g/l) = udbytte1 + udbytte2 +. . . . . . . 
 
 
 

Og vinderen er . . . . . .  
 
Hvem har valgt de bedste betingelser for algedyrkning? Sammenlign de forskellige gruppers 

eller elevers udbytter og find ud af, hvad der var nøglen til det bedste resultat! 
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Lærervejledning: teoretisk baggrund 
 
Biologi. 
 
De fleste alger har en størrelse på mellem 3 og 50 mikron (μ, udtales MY, = mikrometer, = 
1/1000 mm). Nogle alger kaldes alger (f.eks. blågrønne alger), men de ikke er ægte alger, de 
hører til bakterierne. De har ingen kerne, ingen cellevægge og ingen grønkorn, noget som de 
virkelige alger har. Rigtige alger har samme opbygning som en plantecelle. 
 
 

Vækst, glukose, cellulose og protein.. 
Encellede alger formerer sig ved deling. De optager næringsstoffer fra vandet og vokser til 
maksimal størrelse, hvorefter de deler sig i to. De to halvdele vokser igen til maksimal 
cellestørrelse. Fordi de vokser eksponentielt, vokser de hurtigere end normale planter.  
Det er kun antallet af alger, der vokser eksponentielt, væksten per celle stiger derfor ikke. 
(Se afsnit om væksthastighed og vækstfaktorer). 
 
Alle alger laver fotosyntese, det gør de ved hjælp af sollys. De opbygger deres egen føde i 
form af glukose-molekyler, hvori de oplagrer solenergi. Algerne producerer disse glukose-
molekyler ud fra to grundlæggende molekyler, kuldioxid og vand. Organismer, der gør dette 
kaldes autotrofe. Det er kun grønne planter, der også er autotrofe. Glukosemolekylerne 
anvendes senere både som energikilde og som byggemateriale. Molekyler som stivelse og 
cellulose kan være dannet direkte af glukose. En cellevæg består for en stor del af cellulose. 
Endvidere kan glukose omdannes til fedt eller olie, ofte som oplagsnæring. Nogle 
fedtlignende strukturer fungerer som byggesten for cellemembraner. Endvidere kan glukose 
omdannes til aminosyrer sammen med nitrat. Disse aminosyrer forbindes i kæder og danner 
derved proteiner. 
 
Proteiner er vigtige byggesten for alle levende organismer.  
 

Planters primærproduktion. 
Det er kun planter, der kan lave glukose (fotosyntese). 
Sammen med nogle bakterier, er de de eneste organismer, der kan producere glukose, 
aminosyrer og proteiner. Alle andre organismer stjæler disse stoffer fra planter eller 
bakterier. 
 

1. Fotosyntese: 
Kuldioxid og vand omdannes til glukose og ilt: 
    

6 CO2    +   6 H2O      C6H12O6   +   6 O2    
                    
 

2. Produktion af polysakkarider: 
I cellulose eller stivelse er tusinder af glucosemolekyler bundet sammen i lange 
kæder: 
 

1000  C6H12O6       (C6H11O5)1000  + 1000  H2O 
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3. Dannelse af fedtsyrer og glycerol af glukose:  

Glukose omdannes til sidst til fedt. 

9 C6H12O6             C54H108O8    
 

4. Glukose og nitrat (indeholdende N) kan omdannes til aminosyrer:  

C6H12O6 + 3 NO3
-  3 C2H4O2N(Rest) 

 
Derefter bindes tusindvis af aminosyrer sammen i proteinkæder 

5. Senere kan algerne producere andre stofskifteprodukter som pigmenter og DNA- 

og RNA 

 
 

 
Fotosyntese. 
Fotosyntetiske alger skal optage kuldioxid og vand. Normalt er vandoptagelse selvfølgelig 
ikke et problem, fordi algerne lever i vand. Forsyning med kuldioxid kan være mere 
vanskeligt, fordi der ikke er meget kuldioxid (CO2) i vandet, og det kan slippe op. Fra luften 
kan der igen komme kuldioxid, fordi det let opløses i vand. Men når der dyrkes i glas, må 
man give kulstof i form af bicarbonat (HCO3

-). Dette gives i form af et salt. Også dette salt 
kan slippe op. Fra naturens hånd er der heller ikke altid tilstrækkeligt kuldioxid i vandet til at 
sikre korrekt vækst. Således kan vi med CO2-beluftning aktivt få mere kuldioxid i vandet. 
Fordi der i luft kun er 0,04% CO2 kan vi tilføje ekstra CO2 blandet med luft, normalt ikke over 
1% CO2.  
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Primærprodukton, energi og vækst. 
Planter og alger producerer den første glukose. Denne glukose kan algerne bruge som 
energikilde eller som byggemateriale. Når glukose omdannes til stoffer såsom cellulose og 
aminosyrer kræves glukose som byggemateriale samtidig med, at procesen kræver glukose 
som energikilde. En stor del af glukosen forbrændes under denne omdannelse. 
Også når der af glukose dannes fedt til oplagsnæring, bliver en del af glukosen brugt til at 
levere energi til opbygningen af fedt. 
Aminosyrer og proteiner er vigtige næringsstoffer for vækst. 
 

Overskydende energi kan omdannes til fedt. Fedtstoffer (olie) lagrer 3 gange mere energi i 
samme volumen som stivelse. Desuden er fedtstoffer yderst fleksible og kan absorbere 
vitaminer som A, D, E og K. 
Produktion og lagring af olie koster planten relativt meget mere energi end produktion og 
lagring af stivelse. 
Glukoseindholdet i algecellerne falder derfor kraftigt, når der dannes fedtstoffer, og de 
forbruger endnu mere ilt.  
 
 

Mineraler, salte eller næringsstoffer  
Alger optager ikke kun kuldioxid og vand, de har også brug for en lang række mineraler, ofte 
kendt som salte. Salte består af positive og negative ioner (ladede partikler) og spaltes i 
ioner når de opløses i vand. 
Vigtige salte er makronæringsstoffer såsom nitrat (NO3 

-) fosfat (PO4
 - - - ), kalium K +. Andre 

makronæringsstoffer er sulfat (SO4
 - -), calcium (Ca + + ) og magnesium (Mg + +). Nogle salte har 

algerne brug for i små mængder, såkaldte mikronæringsstoffer. 
Eksempler på mikronæringsstoffer er jern (Fe2 + +), kobber (Cu + +) og mangan (Mn + +), Bor 
(B) 
 

 
Salte 
I ernæringslære kaldes salte ofte mineraler. Salte består altid af positive og negative ioner. 
Hvis du vil opløse nogen af ionerne ovenfor, er det ikke muligt kun at opløse positive ioner 
(f.eks. kun K +) uden også at opløse negative ioner.  
Hvis du f.eks. ønsker at få opløst nogle kaliumioner, kan du f.eks. vælge: KCI, KNO3 eller 
K2SO4. 
Du må have den nødvendige kemiske viden for at foretage et fornuftigt valg af salte, som det 
vil være bedst at bruge. 
Med nogle salte bør man være forsigtig på grund af deres giftighed. Det gælder for eksempel 
for jern og kobber. 
Overdosering med disse næringsstoffer er ikke kun skadeligt for algerne, men især ved 
indtagelse af algerne. Indholdet af salte kan groft bestemmes med et ledetalsmeter. 
Men et ledetalsmeter måler alle opløste salte. Nogle ioner (Al + + +) giver en højere 
ledningsevne på måleren end andre (Na +). Desuden får man heller ikke at vide, hvilke ioner 
der er opløst. Andre opløste ioner, såsom syrer eller baser, måles også. Måling af ledetallet 
er derfor kun end en indikations-måling. 
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Tekniske anvisninger ved dyrkning af Spirulina alger 
 

Måling af opløsningen temperatur 

Temperaturen males bedst med et almindeligt alkoholtermometer af glas. 

 

Måling af surhedsgrad pH 

pH-målinger foretages med et kalibreret pH-meter med glaselektrode. 
 

 
 

 Hvis der anvendes tvungen beluftning (bobler) i opløsningen, skal denne slukkes 
under pH-målingen. 

 Før langsomt elektroden ned i "algesuppen” og vent på, at der vises en stabil værdi 
på pH-meterets display. 

 Det kan tage op til 30 sekunder, før der kan opnås en stabil måling. 

 Noter den målte pH-værdi med en nøjagtighed på 1 decimal. 

 Når man er færdig med at måle slukkes pH-meteret . Sørg for at opbevare den 
følsomme elektrode i en opløsning af 3M KCI i demineraliseret vand (3M = 3 mol/l) . 

 

Bestemmelse af algesuppens tørstofindhold 

Et kendt volumen (f.eks. 500 ml) af algesuppen filtreres ved at hælde det i en Büchner-tragt 
med filtrerpapir. Dette filtrerpapir skal først vejes på en analysevægt. Efter opsamling af 
algerne, tørres filtrerpapiret i en ovn og vejes derefter igen. 
Filtrerpapiret med algerne bør tørres i 3 timer ved 30 ° C. 
  

  

 

Tørstofindhold (g/l) = 
𝑣æ𝑔𝑡 𝑎𝑓 𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑟 (𝑔)  − 𝑣æ𝑔𝑡 𝑎𝑓 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑒 (𝑙)
 


