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Kas ir spirulīna?

Spirulīna ir tropu mikroaļģe. 
Nosaukums veidojies no 
spirāles formas

Aug siltā minerālūdenī. Augstais pH
nodrošina citu sugu neiejaukšanaos, 
tādēļ nav vajadzīgi ne pesticīdi ne 
herbicīdi.
Ražu novāc filtrējot.

Svaiga spirulīna ir krēmveida masa bez 
izteiktas garšas un smaržas. Atsevišķus 
pavedienus ar neapbruņotu aci nevar 
redzēt.

Mikroaļģes saražo 50-85% no pasaules skābekļa



Spirulīna – jauna vai tradicionāla 
pārtika?

• Tradiocionāla pārtika actekiem Z-Amerikā un Āfrikā 
ap Čadas ezeru

• Citur iepazina 20.gs beigās, kad to kā ļoti vērtīgu 
uztura sastāvdaļu atklāja Franču pētnieku grupa, 
pētot Čadas ezera apkaimes iedzīvotāju paradumus.

• Eiropā neatradās idejai atbalstītāji, tāpēc pirmā 
audzētava bija ASV



Uzturvērtība
• Augsts proteīnu saturs, maz ogļhidrātu un tauku

• Proteīni satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kas augu izcelsmes 
pārtikā ir retums.

• Maz šķiedrvielu – labi uzsūcas gremošanas traktā. Salīdzinājumam 
hlorella ir speciāli jāapstrādā, lai sašķeltu celulozes šūnpvalku.

• Pigmenti:
• zaļais – hlorolifs – anēmijas terapijās

• Oranžie un sārtie (karotēni) – provitamīns A un prevēža, pretiekaisuma darbība

• Zilais – fikocianīns – – anēmijas terapijās un antioksidants

• Fe un Ca un citi minerāli

• Svaigai spirulīnai ir neitrāla garša un smarža

• Īpatnējā smarža un garša parādās karsējot ar gaisu



Mikroaļģes = zaļās tehnoloģijas –> pieprasītākas ar katru gadu

• Patērē CO2

• Aug ātrāk nekā augstākie augi, piemēram 
dubulto biomasu reizi dažās stundās vai dienās

• Audzējot slēgtās sistēmās nav vajadzīgi 
pesticīdi un herbicīdi

• Nepatērē auglīgo augsni

• Nesamazina dabas daudzveidību, ja tiek 
audzētas telpās

• Var barot ar notekūdeņiem vai sālsūdeni

• Nav kaitīgu blakusproduktu

Microalgae contains ~45 % carbon, → 1 kg of algae “eat” 1.65 kg CO2. 100 t of spirulina 
replace 65 t meat

Saves 10 000 t CO2

~ 65 milj. km 



Audzē dīķos un dabiskos ezeros
Liels atklātās virsmas laukums, kas:

• Veicina iztvaikošanu vai atšķaidīšanos lietus periodā

• Pievelk piesārņojumu (putekļus, insektus, putnus u.tml.)

Lēti ierīkot, grūti kontrolējami augšanas 
parametri, zema kvalitāte.
Perspektīvi biodīzeļa ražošanai, notekūdeņu 
attīrīšanai, bet šobrīd daudz audzē arī pārtikai



Dīķi siltumnīcā
Dārgāk, bet kontrolējamāk.

• Samazina iztvaikošanu/pielīšanu

• Samazina temperatūras svārstības

• Samazina ar vēju un putniem ienesto 
piesārņojumu

• Var sildīt, piemēram ar ģeotermālo siltumu

• Var dienas laikā noēnot

• Francijā šādi spirulīnu audzē vairāk nekā 200 
mājaudzētāji



Slēgtie foto-bio-reaktori (akvāriji)
• Ievērojami dārgākas kapitālās un ekspluatācijas 

izmaksas, masveidā ražo, piemēram astakstantīnu
vai citas relatīvi dārgas vielas.

• vieglāk radīt stresa apstākļus, kas nepieciešami 
noteiktās vielas producēšanai

• Mazāki zudumi iztvaikojot

• Mazāks piesārņojums, jo sistēma ir slēgta

• Augstākas koncentrācijas biomasa uz 
kvadrātmetru zemes (ari uz vienu litru)

• Lielāks risks sistēmai pašiznīcināties – vieglāk 
uzkarst, ātri «izēd» barotni vai producē skābekli 
vai citus metabolisma produktus sev bīstami 
augstās koncentrācijās. 

• Vieglāk automatizējami un kontrolējami

• Vairāk enerģijas nepieciešama maisīšanai

• Var regulēt slīpumu pret sauli
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Inženieru ieguldījums (pārtikas) nozares ilgtspējā:
jauni materiāli (arī to ražošanas veids), 

jaunas efektīvākas iekārtas, 
blakusproduktu izmantošana nevis izmešana



Kā likt visiem ēst vietējo un ilgtspējīgu?

• Cena / akcijas

• Garša

• Lietošanas ērtums

• ….uzturvērtība, ražotājs, ilgtspēja.

→ Konkurētspējīgs piedāvājums: ražo gudri un pasniedz gardi
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