
 

 

In kader van het Innovatieproject SugaR&D werd een case study uitgevoerd tussen de 
Tiense Suiker Raffinaderij en KU Leuven . 

 

Het opzet was een onderzoek naar de valorisatie van pulp, een belangrijk 
restproduct van de suikerproductie, met focus omega-3-vetzuren . 

 

Doel  

De doelstelling van dit onderzoek is de valorisatie van plantaardige nevenstromen in 
hoogwaardige voedingsstoffen voor dierlijke voeding. In het bijzonder wil dit project 
aantonen dat productie van microbiële poly-onverzadigde vetzuren (waaronder de 
kostbare en dure omega-3 en omega-6 vetzuren) op bietenpulp en cichoreipulp 
mogelijk is en potentieel heeft om commercieel interessante hoeveelheden te 
realiseren. De pulp verrijkt in poly-onverzadigde vetzuren vormt een duurzaam 
alternatief voor de additie van visolie. 

Voor dit onderzoek worden nevenstromen van de Tiense Suikerraffinaderij in de vorm 
van cichorei- en bietenpulp na suikerextractie aangeleverd door het Zoötechnisch 
Centrum van de KU Leuven. De inuline in cichorei en de cellulose in bietenpulp kunnen 
beide omgezet worden tot fermenteerbare suikers door de schimmel Aspergillus oryzae. 
Traditioneel gebruikt voor het brouwen van Japanse sake of sojasaus is A. oryzae een 
goede kandidaat om deze koolstofrijke vezels te verwerken. Om de opbrengst mogelijk 
te verhogen wordt chemische en/of fysische hydrolyse toegepast zodat de hoeveelheid 
vrije fermenteerbare suikers toeneemt. 

Om het PUFA gehalte te verhogen tot de beoogde 2% wordt de mariene alg 
Schizochytrium limacinum ingezet. S. limacinum bevat tot 30% poly-onverzadigde 
vetzuren maar kan alleen groeien op vrij beschikbare suikers waarvoor A. oryzae kan 
zorgen. De fermentatie verloopt getrapt maar de symbiose van beide micro-organismen 
wordt tevens onderzocht in co-culturen. 

Belangrijkste parameters voor het succes van een fermentatie zijn het gehalte aan 
PUFA en het eiwitgehalte. Het totaal eiwitgehalte wordt gemeten met kleuringsreacties, 
terwijl suikers en vetzuren worden geanalyseerd met vloeistof- en gaschromatografie. 
De meetmethoden worden op punt gesteld voor de specifieke toepassing.  



Het beste resultaat uit de screeningsexperimenten wordt opgeschaald naar 1L 
fermentor. Bij de selectie wordt geëvalueerd naar opbrengst, opschaalbaarheid, kost, 
energieverbruik en milieu-impact.  

 

Conclusie 
 

Het SugaR&D project was gericht op de productie van DHA (docosahexaeenzuur 
(C22:6(ω-3)), een omega-3 vetzuur) op basis van bieten- en cichoreipulp. DHA is 
aanwezig in Schizochytrium limacinum (SR21) die wordt gecultiveerd op behandelde 
pulp. Voorbehandelingen van de pulp moeten de aanwezige polysacchariden omzetten 
in fermenteerbare monosacchariden, i.e., bruikbaar als koolstofbron voor de groei en 
DHA-vorming door S. limacinum.  

  
- Pulp heeft een heterogene samenstelling. De pulp werd gedroogd en vermalen 

om een homogeen samenstelling te bekomen in de uitgevoerde tests.  

- Autoclaveren is op dit moment de meest geschikte eenvoudige voorbehandeling 

om een hoeveelheid monosacchariden vrij te zetten uit de pulp.  

- Na de voorbehandeling wordt de pulp verwijderd door filtratie om nadien een 

accurate kwantificering van groei en DHA productie mogelijk te maken.  

- Een pre-fermentatie met Aspergillus oryzae levert geen bijkomende vrije suikers 

op. Zowel vloeibare als solid state fermentatie werden getest.  

- S. limacinum SR21 groeit op het filtraat van geautoclaveerde bieten- en 

cichoreipulp (na additie van 30g/L NaCl) en de biomassa-opbrengst na 3 dagen 

bedraagt circa 18 mg droge biomassa/g droge grondstof en 13 mg droge 

biomassa/g droge grondstof voor respectievelijk bieten- en cichorei-pulp. 

- De methode voor bepaling van de DHA concentratie in de algen-biomassa met 

behulp van GC-FID is opgesteld en bruikbaar voor verder onderzoek. 

- DHA productie op het filtraat van geautoclaveerde bietenpulp is aangetoond en 

bedraagt circa 5 mg DHA/g (droge) grondstof. Er werd gestart met 10 w/v% in de 

voorbehandeling en de cultivering bedroeg 3 dagen. 

- DHA productie op het filtraat van geautoclaveerde cichoreipulp kon niet 

herhaalbaar aangetoond worden. 

- Culturen in schudflessen zijn een goede maatstaf voor culturen in 1L 

bioreactoren 

Een vervolgtraject tussen Tiense Suiker en het Zoötechnisch Centrum, KU Leuven, 

wordt momenteel uitgewerkt . 

 


