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BIOMESTSTOF  GEBASEERD OP MICRO-ALGEN 
GETEELDOP AFVALWATER DOOR MIDDEL VAN EEN 
HETEROTROOF PROCES 

Trefwoorden: organische • biomeststof • microalgen• poeder  

  

 

 Product Categorie: Biologische meststoffen 

 Input grondstof: Microalgen 

 Algemeen aspect: Poeder van groene microalgen 

 Nutriënt Inhoud (N-P-K %): nvt 

 Product status: vergevorderde ontwikkeling 

 Gebruiksbeperkingen: Er zijn wettelijke beperkingen voor de 
valorisatie van microalgen, gekweekt op afvalwater,  voor voedsel 
of voeder toepassingen, maar deze beperkingen gelden niet voor 
gebruik als meststof. 

 Aanwezigheid van vergunning: nvt 

 Geografisch gebied:  EU28 

 Prijs: niet beschikbaar 
 

 

Belangrijkste gegevens: 
: 

Samenvatting 

Microalgen hebben een gemiddelde samenstelling van 40-60% eiwitten, 10-30% vetten en 20-40% koolhydraten. Door 
deze samenstelling is dit product volledig geschikt als grondstof voor de productie van voederproducten (waar een 
hoog eiwitgehalte wordt beoogd) en meststoffen (waar een hoog gehalte aan organische stof, nutriënten en oligo-
elementen gewenst is). Bovendien worden het stikstof (N) en de fosfor (P) uit het afvalwater efficiënte wijze 
gerecupereerd doordat deze nutriënten in de biomassa van de algen worden geconcentreerd.  
Dankzij het gebruik van meststoffen die uit algen worden verkregen, verbetert de het organische stof gehalte en het 
waterhoudend vermogen van de bodem. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op bodem, planten en het milieu. 
Als een organische meststof, zorgt deze microalgen meststof voor een beperking van de nutriëntverliezen aangezien 
de graduele vrijstelling van N, P en kalium (K), ervoor zorgt dat de vrijstelling beter is afgestemd op de plant behoeftes. 
 

Contact 

Naam: Lidia Garrote 

Bedrijf: CARTIF Foundation 

Web: www.cartif.es  

e-mail: lidgar@cartif.es 

Gebruiksaanwijzing: 
:  Landbouwtype: biologische landbouw 

 Teeltwijze: open veld of serre, enz. 

 Aanbevolen gewassen: Tarwe en spelt, korrelmais en 
maiskolven, graangewassen, verse groenten, enz. 

 Dosering: nvt 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Belangrijkste product kenmerken:  
 

Competitive Position and Advantage:  

 Algen gekweekt op afvalwater voorzien  gewassen van noodzakelijke nutriënten en kunnen daarom succesvol 

als meststof worden gebruikt. 

 Als een biologisch (biogebaseerd) alternatief, kunnen de meststoffen op basis van algen instaan voor de 

vervanging van dure kunstmest.  

 Microbiologische meststoffen benaderen de ecologische landbouwpraktijk. 

 Bio-meststoffen worgen hoofdzakelijk voor het vastleggen van stikstof, het oplossen van fosfor en plantgroei- 

daarbij worden microorganismen gestimuleerd. 

  

 
Belangrijkste voordelen van het product: 
 
 Biomassa uit algen als nieuwe bio-meststof bevat zowel macro- als micronutriënten, een aantal 

groeiregulatoren, polyamines, natuurlijke enzymatische koolhydraten, proteïnen en vitaminen toegepast om de 

groei en opbrengst van planten te verbeteren. 

 Biomassa uit algen verbetert de bodemeigenschappen wat dan weer een gunstig effect heeft voor de 

voedingsstatus van de planten.  

 Kan worden gebruikt voor goed landbouwkundig gebruik of voor biologische landbouw. 

 Microbiologische meststoffen verbeteren de kwaliteit van fruit door een toename in suiker en carotenoïde 

gehalte. 

 Sommige studies hebben aangetoond dat de algenmeststoffen resultaten opleveren die vergelijkbaar zijn met 

die van de conventionele synthetische meststoffen en die van de commerciële biologische meststoffen 

overtreffen. 

 Algenmeststoffen geproduceerd uit afvalwater reduceren de milieu-impact die ontstaat door het gebruik van 

meststoffen voor gewassenteelt.. 

 Concurrentie positie en voordelen: 
 

BIOMESTSTOF  GEBASEERD OP MICRO-ALGEN 
GETEELDOP AFVALWATER DOOR MIDDEL VAN EEN 
HETEROTROOF PROCES 

 

 
 
Het aan elkaar koppelen van afvalwaterbehandeling en microalgen productie was oorspronkelijk opgestart als 
alternatief om de productiekost van microalgen te drukken. Vandaag wordt het beschouwd als een alternatief voor 
traditionele afvalwaterbehandelingssystemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gebruik van microalgen de 
recuperatie van nutriënten uit het afvalwater mogelijk maakt, terwijl ook de broeikasgasemissies beperkt worden en 
er energiebesparing wordt gerealiseerd. 
 
De nutriënten die teruggewonnen worden door processen met microalgen kweek, kunnen voor een stuk de productie 
van synthetische N en P-meststoffen vervangen. Daarom worden vloeibare vormen van N en P wereldwijd op grote 
schaal geproduceerd omdat ze de basis vormen voor de voedselproductie door de landbouw. 
 
 


