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Algen III De teelt van Spirulina 

 
Introductie 
Voor elk levend wezen op onze planeet, de aarde, is er een plek om te wonen. De aarde 
voorziet in voedsel voor haar inwoners. De aarde voorziet ook in energie voor mensen. Als 
gevolg van de groeiende wereldbevolking en de groeiende welvaart, is de vraag naar voedsel 
en energie sterk toegenomen in de afgelopen decennia. De voorraden fossiele brandstoffen 
(zoals aardgas en ruwe olie) nemen langzaam af en meer complexe technieken zijn nodig om 
de exploitatie van olie en gas mogelijk te maken. Technieken die complexer zijn, zullen 
leiden tot hogere prijzen met betrekking tot olie en gas. Aan de andere kant groeit de vraag 
naar energie voortdurend elke dag, dus zoeken mensen voortdurend naar andere 
energiebronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen. 
 
Zonne- en windenergie zijn bekend, maar biobrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol 
stijgen ook in populariteit. Maïs of palmbomen worden meestal gekweekt voor de productie 
van biobrandstoffen en als boeren besluiten kostbare landbouwgrond te gebruiken voor de 
productie van biomassa voor energie, dan kan deze grond niet meer worden gebruikt voor 
voedselproductie. De gemaakte keuze kan uiteindelijk leiden tot voedseltekorten. En als 
gevolg van de kosten voor voedsel zullen de prijzen voortdurend te stijgen. In veel gevallen 
worden grote stukken regenwoud vernietigd en voorbereid voor de teelt van palmbomen 
voor hun olie. Deze ontwikkeling veroorzaakt veel schade aan het milieu en aan de 
schoonheid van de aarde met al haar prachtige dieren en planten. 

 
 
Ondanks alle kritiek,  is biomassa één van de grootste energieleveranciers van de toekomst. 
Om deze reden is energie produceren uit 'groene' reststoffen (vaak genoemd afval) een 
goede optie: residuen gebruiken als biomassa. Maar de vraag blijft of biomassa kan voorzien 
in de totale mondiale energiebehoefte.  
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'Groen afval' zou niet altijd als afval moeten worden bestempeld. Als de groene residuen een 
aanzienlijke hoeveelheid voedingsstoffen, mineralen en / of ingrediënten bevatten voor 
medicijnen, dan zou het beter zijn om het afval als nuttige grondstof te beschouwen. Als de 
winning van voedingsstoffen of andere nuttige producten uit de biomassa eenvoudig kan 
worden uitgevoerd, dan kunnen bedrijven meer winst behalen uit biomassa. 
In het dagelijks leven moeten mensen en bedrijven betalen om zich te ontdoen van hun 
groene afval. Door de mogelijkheden en de inhoud van het 'groene afval’ te onderzoeken, 
kan blijken dat afval niet langer afval is en kunnen mensen zelfs winst behalen uit afval! 
Verbranden (en energie produceren uit) biomassa moet altijd worden gezien als een laatste 
optie. De verhouding van de waarde van de producten ten opzichte van de hoeveelheid 
product gewonnen uit een bepaalde hoeveelheid biomassa kan worden weergegeven met 
een zogenaamde 'eco-piramide’(zie figuur 1). 

 
 

Figuur 1: ‘Eco-piramide’ 

 
Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar alternatieven om biomassa te 
produceren op een relatief eenvoudige wijze zonder te zorgen voor verstoring van of 
afbreuk aan de productie van levensmiddelen uit de landbouw. Hoe dus biomassa te creëren 
op een goedkope en efficiënte wijze? 
 
Er zijn twee soorten van algenteelt: het kweken van grote zeewieren en het kweken van 
microalgen. In sommige delen van de wereld wordt zeewier geoogst voor voedsel, agar of 
voor de  abstractie van andere verbindingen. Het zeewier kan enorm zijn; meer dan 5 m lang  
met grote bladeren. Echter, microalgen worden alleen geoogst in sommige alkaline meren in 
semi-droge gebieden zoals Tsjaad en Mexico. Er zijn meer dan 100.000 soorten van 
microalgen. Sommige zijn niet echt algen, maar zijn eigenlijk cyanobacteriën, zoals Spirulina. 
Er zijn een aantal commerciële Spirulina-boerderijen, in Hawaii, Frankrijk en Griekenland 
bijvoorbeeld. 
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Op plaatsen waar landbouwgrond schaars is en veel (zoet) water beschikbaar is, kan 
biomassa worden geteeld in het water. Zeewier of algen kunnen gemakkelijk groeien in het 
water als de omstandigheden optimaal zijn. Het positieve van deze aanpak is dat de boeren 
gebruik kunnen blijven maken van hun grond voor de teelt van voedsel. 
 
Vooral bepaalde soorten algen zijn geschikt om geteeld te worden voor voedsel, de 
farmaceutische industrie of  voor biomassa. Ze kunnen gemakkelijk worden gekweekt in 
grote reservoirs, maar dát is makkelijker gezegd dan gedaan. De voorwaarden voor de teelt 
en vermenigvuldiging van de algen zouden optimaal moeten zijn voor een goede opbrengst! 
Factoren zoals de concentratie van voedingsstoffen in het water, temperatuur, hoeveelheid 
licht en beluchting spelen een belangrijke rol. Wanneer één of meerdere factoren niet 
optimaal zijn, is de opbrengst laag of minimaal en kunnen de algen zelfs afsterven. 
 
Door omstandigheden te laten verschillen, zal dit experiment studenten stap voor stap 
duidelijk maken welke omstandigheden een positief of negatief effect hebben op de 
opbrengst van algen. 
Het belangrijkste doel moet de beste opbrengst van algen zijn, maar wel voor een redelijke 
prijs én met een minimale impact op het milieu! 
Indien nodig, moeten de studenten in staat zijn om het proces te fine-tunen en te fungeren 
als probleemoplossers. Wat moeten studenten dan doen om de schade beperkt te houden 
als er iets mis gaat? De algen gebruikt voor dit experiment zijn zogenaamde Spirulina algen 
(zie Figuur 2). 
 

 
Figuur 2: Spirulina algen in water 

 

Spirulina algen groeien in een zoute waterige oplossing met een relatief hoge pH (9-10). Een 
voordeel van deze hoge pH is dat het groeimedium redelijk bestand gemaakt wordt tegen 
vervuiling van buitenaf, zoals: 
 
• Bacteriën van vogelpoep. 
• Sporen van andere soorten algen afkomstig van (regen) water en / of uit de lucht. 
• Dode insecten die in het water belanden. 
 
Een positief aspect van dit experiment is dat goede resultaten verkregen kunnen worden in 
een relatief korte tijd. Algen groeien snel en de eerste zichtbare resultaten treden binnen 



Page 6/21 

 Experiment: Growing Spirulina Algea 

enkele dagen op wanneer de kleur van de oplossing verandert en het opzetten van een 
nieuwe cultuur van algen om te oogsten, duurt slechts rond de 4 weken! Zelfs als sommige 
delen van de experimenten fout gaan,  is er nog steeds genoeg tijd om problemen op te 
lossen en te 'repareren'. 
 
  

Bovendien zijn Spirulina algen een interessant product omdat zij een redelijke hoeveelheid 
voedingsstoffen, antioxidanten en mineralen bevatten. Het diagram, weergegeven op de  
pagina toont de samenstelling van gedroogde Spirulina (zie figuur 3): 
 

 
 
Dus Spirulina is meer dan alleen biomassa. Het staat ook bekend als een voedings-
supplement, zeer voedzaam vanwege het hoge gehalte aan eiwitten en mineralen. In veel 
reformwinkels zijn Spirulina-gebaseerde voedingssupplementen één van de belangrijkste 
producten. Spirulina algen bevatten ook een blauw pigment dat van nut kan zijn voor de 
voedingsindustrie. Grote bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, zoals Unilever, 
onderzoeken of het blauwe (te consumeren) pigment van de algen kan worden geïsoleerd 
door eenvoudige procedures en daarmee lage kosten. 
Bovendien produceert Spirulina, wanneer behandeld onder bepaalde 
kweekomstandigheden, een betrekkelijk hoog gehalte aan olie. De "bio-olie" kan worden 
gebruikt als biobrandstof of bio-smeermiddel. In het uiterste geval kunnen algen gebruikt 
worden als biomassa voor de productie van energie. 
 
Dus het kweken van algen voor voedingsmiddelen of energie is veel interessanter dan de 
meeste mensen denken. Beschouwd als grondstof, kunnen (gedroogde) algen leiden tot een 
aantal waardevolle bio-gebaseerde producten. Voor optimalisatie van de algengroei dienen 

Carbohydrates
20%

7% Minerals Proteins &  
Amino acids 

65% 

Figure 3: Composition of (dried) Spirulina algae 
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studenten hun kennis van de chemie (kunstmest, zouten, pH), natuurkunde (licht, beweging) 
en biologie (plantengroei) te gebruiken, of hier kennis over verwerven. 
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Theorie: 
 
Biologie 
 
De meeste algen zijn tussen 3 en 50 micron (μ, uitgesproken mu = micrometer = 1/1000 
mm). Sommige algen zijn als algen benoemd (bv blauw-groene algen), maar ze zijn geen 
echte algen: ze behoren tot de bacteriën. Bacteriën hebben geen celkern, celwanden of 
chloroplasten, iets wat algen wel hebben. Echte algen hebben de structuur van een 
plantencel. 
 
 
Groei, glucose, cellulose en eiwitten 
 
Eencellige algen vermenigvuldigen door deling. Ze nemen basisstoffen uit het water, 
groeien tot een maximale grootte en dan delen ze in tweeën. De twee helften groeien 
terug in hun maximale celgrootte. Omdat ze exponentieel groeien, groeien ze sneller dan 
normale planten. Echter is het zo dat ondanks exponentiele groei, de groei per cel niet 
direct toeneemt (zie rubriek 'Groei en groei factor'). 
 
Alle algen voeren fotosynthese uit, waarvoor ze zonlicht gebruiken. Ze maken hun eigen 
voedsel, glucose moleculen waarin ze zonne-energie opvangen. De algen produceren deze 
moleculen van glucose uit twee fundamentele moleculen: koolstofdioxide en water. 
Organismen die dat systeem toepassen worden autotroof genoemd. Alleen groene 
planten zijn autotroof. De glucosemoleculen worden gebruikt als brandstof en als 
bouwmateriaal in een later stadium. Een celwand bestaat voor een groot deel uit 
cellulose. Moleculen zoals zetmeel en cellulose kunnen direct worden opgebouwd uit 
glucose moleculen. Bovendien kan glucose worden omgezet in vet of olie en vaak als  
reserve brandstof. Sommige vetachtige structuren dienen als bouwstenen voor 
celmembranen. Daarnaast kunnen glucose en nitraat omgezet worden in aminozuren. 
Deze aminozuren zijn gekoppeld in ketens om eiwitten te vormen in een later stadium. 
Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstenen voor alle levende organismen. 
 
 
De primaire productie van planten 
 
Alleen planten kunnen glucose maken met behulp van fotosynthese. Afgezien van enkele 
bacteriën, zijn planten de enige organismen die glucose, aminozuren en eiwitten kunnen 
produceren. Alle andere organismen nemen deze stoffen uit planten of bacteriën. 
 
1. Fotosynthese: 
Kooldioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof: 
    

6 CO2    +   6 H2O      C6H12O6   +   6 O2    
                    

   2. Productie poly suikers: 

   Duizenden glucose moleculen worden aaneengeregen in cellulose - of zetmeel     
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    ketens. 
1000  C6H12O6       (C6H11O5)1000  + 1000  H2O 

 
   3. Vorming van vetzuren en glycerol uit glucose: 
   Glucose wordt uiteindelijk omgezet in vet.  
 
                          9 C6H12O6       C54H108O8    
 
   4. Glucose en nitraat (N bevattend) kunnen worden omgezet in aminozuren. 
   Duizenden aminozuren worden aan elkaar geregen in eiwitketens. 
 
 
                          C6H12O6 + 3 NO3

-  3 C2H4O2N(Rest) 
 
   5. In een later stadium kunnen algen andere metabolieten zoals pigmenten en DNA- en   
       RNA-zuren produceren.    

 
 

Fotosynthese 
 
Fotosynthetische algen moeten kooldioxide (CO2) en water opnemen. Natuurlijk is de 
opname van water meestal geen probleem omdat deze algen in het water leven. De toevoer 
van kooldioxide kan moeilijker zijn omdat er niet veel kooldioxide in het water zit en het kan 
vervliegen. Kooldioxide kan terug in het water komen uit de lucht, want het lost gemakkelijk 
op in water. Maar wanneer gekweekt wordt in glas moet je koolstof aan leveren in de vorm 
van waterstof carbonaat (HCO3). Je kunt dit proces uit te voeren door het toevoegen van een 
zout, maar het zout kan ook vervliegen. Daarom beluchten we actief CO2 om meer 
kooldioxide in het water te hebben. Omdat lucht slechts 0,04% CO2  bevat, mengen we extra 
CO2  bij, maar meestal niet meer dan 1%. 
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Primaire productie, energie en groei 

 

Planten en algen produceren glucose in de eerste plaats. Dit glucose kunnen algen gebruiken 

als brandstof of als bouwmateriaal. Bij het omzetten van glucose in bouwmaterialen zoals 

cellulose, glucose en aminozuren,  wordt glucose gebruikt als grondbouwstof en als 

energieleverancier. Een belangrijk deel van de glucose wordt verbruikt tijdens dit proces. 

Ook de vorming van glucose tot vet als brandstof reserve onttrekt een deel van de glucose 

om energie te leveren tijdens de vorming van vet. Aminozuren en eiwitten zijn belangrijke 

voedingsstoffen voor de groei. 

De resterende energie kan worden omgezet in vetten. Vetten (olie) slaan drie keer meer 

energie op  in hetzelfde volume dan zetmeel. Bovendien vetten zijn extreem flexibel en ze 

kunnen vitamines zoals A, D, E en K absorberen. 

De productie en opslag van olie kosten de plant relatief meer energie dan de productie en 

opslag van zetmeel. Het glucosegehalte in de algen cellen daalt snel wanneer vetten worden 

gevormd. De algencellen verbruiken ook meer zuurstof in dit proces. 

 

Mineralen, zouten en voedingsstoffen 

 

Algen nemen niet alleen kooldioxide en water op; ze hebben ook een groot aantal 

mineralen, vaak staan deze bekend als zouten, nodig. Zouten bestaan uit positieve en 

negatieve ionen (geladen deeltjes) en splitsen in gescheiden ionen bij oplossing in water. 

Belangrijk zouten zijn de macro-voedingsstoffen zoals nitraat (NO3) - fosfaat (PO4) 3-      

kalium K +. Andere macrovoedingsstoffen zijn sulfaat (SO4) 2-, calcium (Ca2 +) en magnesium 

(Mg2 +) De algen hebben sommige zouten in kleine hoeveelheden nodig, de zogenaamde 

microvoedingsstoffen. Voorbeelden van microvoedingsstoffen zijn ijzer (Fe2 +)koper (Cu2 +), 

mangaan (Mn2 +) en Borium (B). 

 

Zouten 

 

In diëtetiek worden zouten vaak mineralen genoemd. Zouten altijd bestaan uit positieve en 

negatieve ionen. Als je de zojuist vermelde ionen zou oplossen, is het onmogelijk om alleen 

positieve ionen (bijv.  alleen K +) op te lossen, zonder negatieve ionen mee op te lossen. 

Bijv. als je kalium-ionen in oplossing brengt, kun je  kiezen voor bijvoorbeeld KCl, KNO3 of 

K2SO4. Je dient de nodige chemische kennis te hebben om tot een goede, efficiënte keuze 

van zouten te komen die je het beste kunt gebruiken. 

Bij sommige zouten moet je voorzichtig zijn vanwege hun toxiciteit, bijvoorbeeld ijzer en 

koper. Overdosering van deze voedingsstoffen zijn niet alleen schadelijk voor algen, maar 

vooral voor de gebruikers van deze algen. De inhoud van zouten kan grofweg worden 

gemeten met een EC-meter. 

Echter, een EC-meter meet alle opgeloste zouten. Sommige ionen (Al3 +) geven een hogere 

geleidbaarheid aan de meter af dan andere (Na+). Afgezien van het feit dat je niets weet over 

de aard van de opgeloste ionen. Daarnaast kunnen andere opgeloste ionen worden 

gemeten, zoals zuren of basen. 

De EC meting is dus slechts een indicatie. 
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Technische voorschriften Spirulina algenkweek 

 
Het meten van de temperatuur 
 
De temperatuur wordt bij voorkeur gemeten met de EC-meter of anderszins met een 
gewone alcohol thermometer. 
 
Het meten van de pH 
 
De pH wordt gemeten met een gekalibreerde pH-meter en glaselektrode. 

                                                                   
 
• Als beluchting wordt gebruikt, zet het uit tijdens de meting. 
• Verplaats de elektrode langzaam in de algensoep totdat de gemeten waarde stabiel is. 
• Het kan een halve minuut duren voordat de gemeten waarde stabiel is. 
• Noteer de gemeten waarde met een nauwkeurigheid van één decimaal. 
• Wanneer je de meting klaar gedaan hebt, zet dan de meter uit en zet de glazen elektrode 
in de houder. De houder moet worden gevuld met een 3M oplossing van KCl in 
gedemineraliseerd water om te voorkomen dat de kwetsbare glaselektrode defect raakt of 
breekt (3M = 3 mol / L). 
 
Bepaling van de droge stof van algensoep 
 
Een gemeten volume van algensoep wordt gefilterd door (vooraf gewogen) standaard filter 
papier in een Büchner setup. 
Het filter is gedroogd gedurende 3 uren bij 30 ° C en opnieuw gewogen. 
 
 

droog stof gehalte ( 
g

L
) =

droog gewicht filter + algen (g) −  gewicht filter papier (g)

volume van de algensoep (L)
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Experiment: telen en oogsten van Spirulina algen 

 
Introductie 
 
Dit experiment zal je stap voor stap begeleiden om uit een kleine hoeveelheid algen 
(begin concentraat) een grote hoeveelheid (10 liter of meer) van Spirulina algen in water 
in een relatief hoog concentraat te verkrijgen. Na een paar weken kan dit  algen-
concentraat gebruikt worden om experimenten uit te voeren in de klas en elke student 
kan zijn / haar eigen algen laten groeien onder bepaalde voorwaarden. 
 
Dus het verkregen algenconcentraat kan gebruikt worden voor: 
 
• Kleinschalige teelt van algen door studenten (liter flessen). 
• Het demonstreren van het oogsten van de algen. 
• Een nieuw startpunt om een nieuwe algen 'moeder cultuur' te kweken in een nieuw,  
   vers gemaakt medium. 
 
In dit experiment wordt de moeder-kweek geteeld in de klas in hoofdzaak gebruikt om 
een kleine hoeveelheid van (levend) algenconcentraat voor iedere student zijn / haar 
eigen experimenten te genereren. 
 
Als student dien je te selecteren / bepalen wat je eigen 'optimale' condities zijn om tot 
een maximum aantal algen te komen. Na enkele weken worden de resultaten vergeleken 
en zal het duidelijk worden wat de beste condities voor het verkrijgen van de hoogste 
opbrengst algen zijn. 
 
Voor een goede, succesvolle teelt van algen heb je te maken met een aantal zeer 
belangrijke parameters: 
 
• De blootstelling van de algen aan het licht. 
• De temperatuur van het groeimedium. 
• Het roeren van de algen in het groeimedium. 
• De beluchting van het groeimedium. 

 
Welke apparatuur en andere hulpmiddelen zijn nodig?  

 
• Concentraat van Spirulina algen. 
• Kunstmest in poedervorm (zgn. NaK mengsel). 
• Vloeibaar concentraat van sporenelementen (Chelal CaFeMg concentraat). 
• Cilindrische vaas (capaciteit van ongeveer 12 L en kleinere vazen voor 
   individuele experimenten). 
• beluchting pomp apparaat, buismateriaal en 
    borstelsteen. 
• Voldoende gedemineraliseerd water. 

 pH meter. 

 Thermometer (conventionele is voldoende). 
• Analytische weegschaal. 
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Voorbereiding HM5 groeimedium: 
 
• Reinig de vaas (s) grondig met warm water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. 
• Spoel de vaas na uitgebreide reiniging na met schoon water. 
• Zorg na het spoelen met water ervoor dat de vaas volledig droog is. Gebruik indien 
nodig een stukje schone tissue om de resterende druppels te verwijderen. (Resterende 
sporen van water in de vaas kunnen sporen van (non Spirulina) algen bevatten.) 
• Vul de grote vaas met 10 liter gedestilleerd water (bij kamertemperatuur). 
• Gebruik de HM5-rekentool (excel-bestand) om de vereiste hoeveelheid NaK mengsel te 
bepalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeeld berekende hoeveelheden van de vereiste chemicaliën  

voor de voorbereiding van  HM5-medium 
 
 

• Weeg en prepareer volgens het recept de vereiste hoeveelheid NaK- mengsel en        
Chelal-Flor oplossing. 
• Los het witte NaK-poeder tijdens het roeren in de gedemineraliseerd water op (het NaK 
mengsel lost gemakkelijk op in water). 
• Blijf roeren totdat een heldere vloeistof wordt verkregen zonder dat vaste deeltjes 
zichtbaar  zijn aan de onderkant van de vaas! 
• Voeg de berekende hoeveelheid (in milliliters zoals berekend met de rekenhulp) van Chelal 
CaFeMg concentraat aan de oplossing toe. 
• Roer de oplossing nog eens grondig. 
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Starten met het kweken van algen: 
 

• Nu dient de vaas in een ruimte met voldoende licht geplaatst te worden. Direct zonlicht, 

schijnend op de oplossing met algen zal doorgaans zeer goede resultaten geven, dus dichtbij 

een venster (zuidkant) is waarschijnlijk een goede positie. 

• Bevestig een borstelsteen om een stuk plastic / silicoon buizen en zet het in de oplossing. 

Zorg ervoor dat de borstelsteen de bodem van de vaas bereikt. Bevestig het andere uiteinde 

van de slang aan de luchtpomp en zet hem aan. 

 

In principe heeft het beluchten twee functies: 

      o Het zorgt voor een goede uitwisseling van zuurstof en kooldioxide (CO2) tussen    

groeimedium en lucht. 

      o Het zorgt voor een continue beweging / stroming in de vaas die  het zinken van algen 

naar de bodem van de vaas voorkomen. 

 

• Stel de luchtstroom bij tot er een redelijke hoeveelheid van luchtbellen in de oplossing 

komt om de oplossing 'in beweging' te houden. Anderzijds kunnen te veel luchtbellen leiden 

tot schuimvorming (maar dit heeft geen negatief effect op de groei van de algen). Dus zorg 

ervoor dat de opstelling is ingesteld op een gestage stroom van luchtbellen. 

• Met de pH-meter of "pH-paper", wordt de pH van de oplossing gemeten. De gemeten pH 

waarde moet ten minste pH = 8 zijn. 

• Pas wat van 'algenconcentraat in het medium toe. Een goed uitgangspunt is een 

concentratie van ongeveer 5-10% (v / v). 

• Meet de pH weer (dit is naar verwachting pH = 9 - 9,5). 

• Nu zijn alle omstandigheden goed om Spirulina algen te kweken. Het kost gewoon tijd en 

optimale omstandigheden om te kweken! 

• Vanaf dit punt check je de oplossing elke dag. Het moet een frisse groene kleur hebben en 

de geur van de oplossing moet normaal zijn (een vieze geur is een indicatie dat de algen 

afsterven). 

• Meet en noteer de pH van het kweekmedium dagelijks.  
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Tabel: Registratie meting van pH 

 
Dag 
# 

pH 
 

Opmerking(en): Dag 
# 

pH 
 

Opmerking(en): 

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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• Meet en noteer de temperatuur van het kweekmedium dagelijks. 

Tabel: Registratie meting van temperatuur 

 
Dag 
# 

Temperatuur 
(°C) 

 

Weersomstandig-
heden 

(zonnig/bewolkt . . ) 

Dag 
# 

Temperatuur 
(°C) 

 

Weersomstandig-
heden 

(zonnig/bewolkt . . ) 

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   

 

 Controleer dagelijks of de beluchting nog goed is. Zie je bellen? 
• Als een zeer dunne laag sediment op de bodem van de vaas na 1-2 dagen 
verschijnt, is dit normaal en niet verontrustend. Indien een dikkere, donker 
gekleurde laag  van sediment ontstaat aan de onderzijde, kan dit betekenen 
dat de algen aan het afsterven zijn. 
• Binnen enkele dagen zullen de eerste resultaten van het vermenigvuldigen 
van de algen zichtbaar zijn. De kleur van de oplossing moet wijzigen van een 
(semi-transparante) heldergroene naar een (niet-transparante) donkergroene 
gekleurde oplossing. 
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• Na ongeveer twee weken is de concentratie van algen toegenomen tot een niveau waarbij 
het algen medium nu klaar is  voor de eerste keer oogsten, mits alle omstandigheden goed 
bepaald zijn.  
 
Enkele aanvullende opmerkingen: 
 
• Als de vaas gevuld is met 10-11 liter HM5-oplossing, is het misschien mogelijk dat de 
borstelsteen niet volledig bezinkt. Indien nodig kun je de borstelsteen zwaarder maken door  
een extra kiezelsteen, goed schoongemaakt, of een andere steen eraan te bevestigen met 
een tieripje. 
 
• De temperatuur is een belangrijke parameter voor de groei van algen. Wanneer het 
groeimedium te koud (<15 ° C)is, stagneert de groei. Bij omgevingstemperatuur groeien de 
algen goed. Een temperatuur van ongeveer 30 ° C is optimaal, maar veroorzaakt ook extra 
verdamping. Wanneer de temperatuur te hoog (> 35 ° C), wordt, sterven de algen af. 
Wanneer de vaas op een plek staat met omgevingstemperatuur en voldoende licht,  is de 
opstelling prima. Als er veel zonlicht direct op de vaas schijnt en de kleur van het medium is 
al heel donker van kleur, dan zal een toename van de temperatuur van het groeimedium 
gedurende de dag merkbaar zijn. Dit kan leiden tot een temperatuur die de maximale 
temperatuur van 35 ° C overschrijdt. Verplaats de vaas in dit geval naar een lichtpunt met 
minder directe zonnestraling. 
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Oogsten van de algen 

 
 

Inleiding: 
 
Hoeveel algen kunnen worden verkregen na 4 weken? 
De eenvoudigste manier om dit te bepalen, is door een koffiefilter te gebruiken: 

 
 

 
of een gevouwen filtreerpapier: 
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 Normaal gesproken zal na twee weken de kleur van de oplossing van bijna helder licht groen 

tot donkergroen gegaan zijn indien de omstandigheden voor de teelt van algen vrij optimaal 

zijn geweest. 

 
 

 

                                   

Als dit het geval is, kan begonnen worden met het oogsten van de algen voor de eerste keer. Gebruik 

ongeveer 95% van de oplossing voor het oogsten en gebruik de resterende 5% om een nieuw algen 

concentraat te kweken in nog eens twee weken. Deze hoeveelheid van het 5% algen-concentraat 

wordt toegevoegd aan het filtraat (dat overblijft na de oogst) en laat je groeien gedurende twee weken.  
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Bepaal de opbrengst van Spirulina-algen: 
 
• Neem nieuw filtreer papier of een koffiefilter. 
 
• Bepaal het gewicht van het papier op een analytische weegschaal. Schrijf op: 
 
                    Gewicht van het filtreer papier. . . . . . . . . . . g (= W1) 
 
• Plaats het filter in een oven van 70 ° C gedurende één uur. 
• Neem het filter papier uit de oven en weeg het weer. 
 
                  Gewicht van het filtreerpapier na drogen. . . . . . . . . . . g (= W2) 
 
• Selecteer nu een bepaald volume van de algen-concentraat met behulp van een meet- 
glas. Suggestie volume: 500 - 1000 ml (neem een redelijke hoeveelheid!) 
 
                    Gekozen volume:. . . . . . . . . . . ml (= V) 
 
• Giet dit volume van algen-concentraat langzaam in het papieren filter totdat de gehele 
oplossing het filter gepasseerd is. 

            
 

• De Spirulina algen worden nu in het filtreerpapier verzameld en de kleur van 
het filtraat moet tussen helder kleurloos en helder licht groen zijn. 
 
• Verwijder het natte filterpapier voorzichtig uit de koffiefilterhouder of 
trechter en zet het in een oven, ingesteld op 70 ° C, voor enkele uren. 
 
• Als het filterpapier en de algen volledig droog zijn, bepaal dan hun gewicht 
voor de laatste keer. 
 
 

                                  Gewicht van het filtreerpapier + droge algen: . . . . . . . . . . . g (= W3) 
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 Bereken de opbrengst van Spirulina algen met de volgende formule: 
 

          Opbrengst van Spirulina algen (g / l)  =   
(𝑾𝟑−𝑾𝟐)

(𝑽:𝟏𝟎𝟎𝟎)
 

        W3 = Totaal gewicht van gedroogde filtreerpapier PLUS algen (g) 
           W2 = gewicht van schoon, droog filtreerpapier (g) 
           V = volume van geselecteerd algenconcentraat dat is gefiltreerd (ml) 
 
 

 Afhankelijk van hoeveel keer deze oogstprocedure wordt uitgevoerd gedurende een 
volledige groeicyclus van vier weken, kan de totale opbrengst berekend worden als 
de som van de verschillende opbrengsten: 
 
                 Totale opbrengst (g / l) = opbrengst1 + opbrengst2 +. . . . . . . 
 
 
 

En de winnaar is. . . . . . 
 
Wie heeft voor de beste voorwaarden voor de teelt van algen gekozen? Vergelijk het 
rendement van de verschillende groepen van studenten en kom erachter wat het 
geheim is voor betere resultaten! 

 

 
 

 


