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Alprojektek, kutatási témák
1. alprojekt: Modern biotechnológiai módszerek kidolgozása és alkalmazása a
Mosonmagyaróvári Algagyűjtemény (MACC) génbanki törzseinek jellemzésére, különös
tekintettel a Chlorella, Scenedesmus és Chlamydomonas zöldalga fajokra, valamint az Anabaena
és Nostoc cianobaktérium fajokra.
Alprojekt vezető: Prof. Dr.Dr.h.c. Balázs Ervin, MHAS, MTA Agrártudományi Kutató Központ,
Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár
Közreműködők: Dr. Gell Gyöngyvér, Dr. Gellért Ákos, Prof. Dr. Janda Tibor, Dr. Juhász
Angéla, Makra Nóra, Dr. Soós Vilmos (MTA Agrártudományi Kutató Központ, Mezőgazdasági
Intézet, Martonvásár)
Téma 1: A kiválasztott zöldalga és cianobaktérium nemzetségek fajainak a jellemzésére
alkalmas molekuláris biológiai módszer(ek) kidolgozása biomassza minták felhasználásával.
Téma 1a: A direkt szekvenciameghatározáson alapuló markerezési eljárások kidolgozása
Téma 1b: Molekuláris fingerprinting módszer adaptálása
Téma 2: Magas és alacsony lipidtartalmú Chlorella és Scenedesmus zöldalga törzs
összehasonlítása molekuláris biológiai módszerekkel.
A mikroalgák törzstenyészeteinek fenntartásához és genotípusos variabilitás gazdasági
kihasználásához elengedhetetlenül fontos az egyes törzsek pontos azonosítása és jellemzése
valamely fenotípusos vagy genetikai marker alapján. A törzsek morfológiai vizsgálata lehetővé
teszi ugyan az egyes génuszok közti különbségtételt, viszont az egyes alga genotípusok/törzsek
megkülönböztetésére többnyire alkalmatlan. Továbbá, a gazdaságilag potenciálisan
hasznosítható mikroalgák tenyészeteinek fenntartása során megfigyelhető az egyes fenotípusos
jegyek elvesztése, ami tovább nehezíti a törzsek azonosítását és kielégítő jellemzését. Az
algatörzsek pontos filogenetikai azonosításában és a törzsek rokonsági/hasonlósági viszonyainak
feltárásában így a sejtek kis mérete, csekély morfológiai változatosságuk és a fenotipikus jegyek
változása miatt meghatározó szerep jut a molekuláris biológiai, különösen a nukleinsav (DNS és
RNS) alapú módszereknek. Jelen projekt célja, hogy a MACC rendkívüli sokféleséget mutató és
az ipar valamint a mezőgazdaság számára számos potenciális felhasználási lehetőséget kínáló
gyűjteményére adaptálva meghonosítsunk modern, DNS alapú markerezési eljárásokat. Az egyre
gyarapodó törzsgyűjtemény tételeinek azonosítása korábban morfológiai jegyek alapján történt,
továbbá a törzsek átfogó genetikai variabilitásának és polimorfizmusainak vizsgálata is váratott
magára. A pályázat eredményeképp adaptált és a MACC igényeihez speciálisan kidolgozott
markerezési eljárások nemcsak a törzsek rokonsági viszonyainak feltárásában, hanem új,
mennyiségi és minőségi tulajdonságokhoz köthető genetikai markerek leírásában is
segítségünkre lesznek.
A MACC törzsgyűjteményében található olyan Chlorella törzs, mely bizonyos tenyésztési
feltételek mellett magas lipidszintet produkál. A lipid bioszintézise indukálható, a tenyészetek
magas nitrogéntartalmú táptalajról alacsony nitrogéntartalmú médiumra történő passzálásával
idézhető elő. Feltételezhető, hogy a fehérje akkumuláció szempontjából kedvező magas nitrogén
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tartalom és a lipid bioszintézis szempontjából permisszív alacsony felvehető nitrogén
mennyisége egyfajta jelátviteli kapcsolóként szolgál, mellyel a sejtek a környezeti feltételeknek
megfelelően tudják hangolni az anyagcseréjüket. A molekuláris háttér feltárása lehetővé teszi a
markergéneken alapuló, az alga törzstenyészeten elvégzett szelekciót, mellyel más törzsek
lipidtermelő képességére is fény derülhet. A jelenség megértéséhez a microarray technológiát
hívjuk segítségül, melynek eredménye tükrözi egy kezelés vagy bármilyen körülmény
következtében beállt változások genomikai lenyomatát. A teljes transzkriptom analízis alapvető
célkitűzése, hogy átfogó képet kapjunk a potenciálisan magas lipidtartalmú Chlorella törzs
magas és alacsony lipidtartalmú stádiumait jellemző génexpressziós változásokról. Ehhez a
megfelelő kontrollok és minta elemszám mellett a két eltérő lipidtartalommal bíró stádium egyes
szakaszaiból és az átmeneti fázisból is veszünk mintákat. Az idősorok összevetésével
megállapítható, hogy mely gének, milyen jelátviteli utak állnak ennek a gazdasági szempontból
is rendkívül jelentős fejlődési-élettani jelenségnek a hátterében. A saját tervezésű microarray
készítéséhez a szabadon hozzáférhető Chlorella EST és cDNS szekvenciákat kívánjuk
felhasználni. Az így nyert törzs adatbázis alapján az OligoArray segítségével megtervezzük az
oligokat és Agilent platformon legyártjuk. A gének annotálását a különféle adatbázisok és az
ENSEMBL Chlamydomonas protein szekvencia gyűjteménye alapján végezzük el. A
lipidtartalom monitorozásával lehetővé válik, hogy a lipidtermelés exponenciális felfutásával
párhuzamosan vegyünk mintát kontroll és „kezelt” körülmények között tartott tenyészetekből.
Az RNS amplifikálása és jelölése után a kísérleti elrendezésnek megfelelően hibridizáljuk a
mintákat a microarray lemezen. A leolvasás és az adatok kiértékelése után a releváns
változásokat mutató géneket real-time PCR alapú validálási procedúrának vetjük alá. A
potenciális célgének expressziós mintázatát és annak változását ezen túlmenően tágabb idősor
mentén, permisszív és restriktív feltételek mellett is vizsgáljuk.
A mikroalgák molekuláris diverzitásának vizsgálatához PCR alapú módszereket
használunk. A markergének bázissorrendjének meghatározása sok esetben atipikus, a meglévő
rendszertani keretek közé nehezen beilleszthető eredményeket szül, ezért célszerű több, a
filogenetikai analízishez széles körben használt markergén párhuzamos jellemzése. Jelen projekt
keretein belül a MACC fenntartott algatenyészetei közül az Anabaena és Nostoc cianobaktérium
fajok, valamint a Chlorella, Scenedesmus és Chlamydomonas zöldalga fajok törzseinek
molekuláris azonosításához és jellemzéséhez szükséges DNS-bázissorrend („housekeeping”
gének direkt szekvencia összehasonlítása) és fragmenthossz meghatározás (AFLP) alapú
módszerek adaptálását, kidolgozását végezzük el. A munkafolyamat célja egy olyan gyors,
megbízható markerezési eljárás meghonosítása, mellyel sikeresen és költségkímélő módon
lehetséges az egyes algatörzsek azonosítása.
A direkt szekvencia meghatározáson alapuló markerezési eljárások kidolgozásához az
első lépés a szakirodalmi adatokra és a publikus adatbázisokra támaszkodva a megfelelő
primerkombinációk megtervezése. Az alapvető rendszertani különbségek miatt (prokariótaeukarióta) két eltérő markerkészleten alapuló módszer kidolgozását szükséges elvégezni:
1. Anabaena és Nostoc filogenetikai analízise és a törzstenyészetek markerezése alapvetően
három gén, a16S rRNS és rpoB háztartási gének, valamint a szén-dioxid fixációhoz
köthető rbcLX gén szekvenciáinak meghatározásán és összehasonlításán alapul
(Rajaniemi et al., 2005).
2. Chlorella, Scenedesmus és Chlamydomonas zöldalga markerezése a 18S rDNA
riboszomális RNS gén valamint az ITS-2 átíródó szpészer szekvencia meghatározására
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épül (Novis et al., 2009; Wu et al., 2001).
A DNS extrakció és a PCR reakciót követően a fragmenteket pGEM-t Easy vektorban
felszaporítjuk és szekvenáljuk ABI 3100-as készüléken. A szekvenciákat eztután a ClustalW
programcsomag segítségével illesztjük majd a genetikai távolságokat a „neighbour joining”, a
maximum „parsimony” (PAUP programcsomag) és maximum „likelyhood” módszerekkel
(PHYLIP programcsomag) becsüljük. Az adatbázisokban található szekvenciák alapján végül
elkészítjük a mikroalga törzsek rokonsági térképét.
Az ismeretlen genomú fajok molekuláris markerezéséhez és bizonyos tulajdonságokhoz
(pl. lipidtartalomhoz) köthető polimorfizmus vizsgálatához kézenfekvő megoldás az AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorphism) ujjlenyomat készítése. Az AFLP során először a
genomi DNS-t vagy a cDNS populációt Sse8371 és MseI restrikciós enzimekkel hasítjuk, majd
az így nyert ragadós végekhez adaptereket ligálunk. Ezt követően egy preszelekciós PCR
reakcióval aspecifikusan (nem szelektív nukleotidokkal végrehajtott) szaporítjuk a fragmenteket,
majd ezt követően egy specifikus PCR-ben (két szelektív nukleotiddal), jelölt primerekkel
amplifikálunk. Az így kapott fragmenteket LI-COR4300 vagy Qiaexcel DNS analizáló
berendezéssel elválasztjuk és az így nyert foretogrammot analizáljuk. Az AFLP mintázat által
generált rokonsági viszonyokat összevetjük a direkt szekvencia meghatározáson alapuló
eljárással kapott adatokkal, majd a módszer adaptálhatóságát, költségeit és időigényét
figyelembe véve döntünk további használatáról. Másfelől, az AFLP mintázatok összevetésével
képet kaphatunk a polimorf csíkok számáról és helyzetéről, majd ezek alapján egyrészt
rögzíthetjük a genetikai ujjlenyomatot, mint referenciát, másrészt a csíkok kivágásával és
szekvenálásával lehetővé válik specifikus marker primerek tervezése is.
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2. alprojekt: Növényvédő hatású másodlagos anyagcsere termékeket termelő mikroalgák
jellemzése molekuláris biológiai módszerekkel.
Alprojekt vezető: Prof. Dr. Ördög Vince, CSc, NYME MÉK Növénybiológiai Intézet,
Mosonmagyaróvár
Közreműködők: Dr. Molnár Zoltán, Bálint Péter, Horváth Nándor, Katona Szabina, Lelkes
Péter, Pőthe Péter Pál (NYME MÉK Növénybiológiai Intézet), Prof. Dr. Érsek Tibor, Dr. Németh
Lajos (NYME MÉK Növénytermesztési Intézet), Prof. Dr. Vörös Lajos (MTA Ökológiai
Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany)
Téma 1: Algatörzsek szaporítási lehetőségeinek a vizsgálata a növényvédő hatás megőrzése
érdekében.
Téma 2: Alga biomassza minták növényvédő hatásának a tesztelése.
Téma 3: Alga biomassza minták növényi növekedésszabályozó (PGR) hatásának a vizsgálata.
Téma 4: Lipidtartalom és lipidtermelés mérése Scenedesmus törzsekben.
A mikroalgákban és cianobaktériumokban – továbbiakban algákban – előforduló
elsődleges anyagcsere termékek, pl. fehérjék, zsírsavak, vitaminok vagy színanyagok számos
gazdasági jelentőségű termék közismert alapanyagai (Borowitzka, 1988; Skulberg, 2004). Az
algák általában a szaporodás stacioner szakaszában úgynevezett másodlagos anyagcsere
termékeket termelnek, amik az emberiség számára fontos biotechnológiai termékek (Schlegel,
1985). Közéjük tartoznak egyebek között szerves savak, szénhidrátok, aminosavak és peptidek,
vitaminok, növekedést szabályozó anyagok, antibiotikumok, enzimek és toxikus vegyületek. Az
algák bioaktív anyagai már több mint fél évszázada állnak az érdeklődés középpontjában
(Pringsheim, 1949). Manapság leginkább a gyógyszeripar és a mezőgazdaság potenciális
nyersanyagai lehetnek. A szintetikus peszticidek és gyógyszerek társadalmi elfogadottságának a
csökkenése az utóbbi időben lökést adott a természetes eredetű hatóanyagok kutatásának, amit az
Európai Unió is támogat. Az algák elsősorban növényi növekedést szabályozó és növényvédő
hatású anyagaik miatt értékesek a mezőgazdaság számára.
Az algák növényvédelem számára fontos antimikrobiális, azaz növényvédő hatású
anyagainak a termelését és a bioüzemanyag előállítás szempontjából fontos lipid termelését
lényegesen befolyásolja: (1) az alga faj, sőt azon belül az algatörzs helyes kiválasztása; (2) az
algatermesztés környezeti feltételei; és (3) az extrakció módja. Az algák hormontermelése attól
függ, hogy a sejtciklus melyik szakaszában van a sejtek többsége. Mindezek alapján felvetődik
néhány válaszra váró alapkutatási és célzott alapkutatási kérdés:
- a laboratóriumban szaporított és tesztelt, számunkra értékes anyagokat nem termelő
algák biztosan nem termelnek értékes anyagokat, vagy csupán a tenyésztési és/vagy extrakciós
módszereket kell megváltoztatni?
- a laboratóriumban értékes anyagokat termelő algák megőrzik ugyanezen
tulajdonságukat, ha alga tömegtermesztő berendezésben, szükségszerűen más körülmények
között termesztjük őket?
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- molekuláris biológiai módszerekkel hogyan lehet különbséget tenni a biotesztekben
növényvédő hatásúnak vagy hatástalannak bizonyult biomassza minták között?
- ha növényvédő hatású algabiomassza mintával kezeljük a termesztett növényeket, akkor
számíthatunk annak hormonhatásával is?
- lipidtartalom/termelés alapján milyen sorrendbe állíthatók az MACC Scenedesmus
törzsei a szaporítás környezeti feltételeitől függően?
A 2. alprojekt főbb alapkutatási és célzott alapkutatási célkitűzései az alábbiakban foglalhatók
össze:
1. Meghatározzuk, hogy az algatenyésztés környezeti tényezőinek van-e jelentősége az algák
növényvédő hatásának a kialakulásában.
A különböző célokra, pl. növényvédelemre használható másodlagos anyagcsere
termékeket az algák rendszerint idős tenyészetei termelik. A hatás tesztelése ezért rendszerint
laboratóriumi, szabályozott körülmények között szaporított és idősebb tenyészetekkel történik. A
laboratóriumban kiválasztott, növényvédő hatású algatörzs piacra történő termelése ugyanakkor
alga tömegtermesztő berendezésekben történik. A tömegtermesztés során célszerűen mindig
gyorsan szaporodó, fiatal tenyészettel dolgozunk a nagy termés elérése érdekében. Kérdés az,
hogy a kiválasztott algatörzs biomasszája ilyen körülmények között termesztve megőrzi-e a
növényvédő hatását? Modellként a Phaeoromularia capsicicolá-ra hatásos 3 algatörzs különböző
körülmények között előállított biomassza mintáit vizsgáljuk bioteszttel és az 1. alprojektben
kidolgozott molekuláris biológiai módszerrel. A modell kísérletek eredményei alapján vizsgáljuk
az Alternaria alternatá-ra és a Rhizoctonia solani-ra hatásos algák különböző biomassza
mintáinak a növényvédő hatását és molekuláris biológiai jellemzőit. Számítunk arra, hogy a
biotesztekkel és a molekuláris biológiai módszerekkel nyert eredmények között összefüggést
találunk.
2. Meghatározzuk azt, hogy számíthatunk-e a növényvédő hatású alga biomassza pótlólagos
növényi növekedést serkentő hatására is.
Tudjuk, hogy minden alga termel növényi hormont, a termelés pedig a sejtciklustól függ.
Ha ez így van, akkor kérdés, hogy a 3 növénypatogénre hatásos algatörzs különböző módon
termelt biomassza mintáinak van-e növényi növekedést szabályozó hatása. Bioteszttel (délafrikai partner) és/vagy műszeres analízissel (cseh partner) vizsgáljuk a növényi hormonhatást
és/vagy a hormon-tartalmat/összetételt: a különböző módon termelt alga biomassza mintákban,
továbbá a 3. alprojekt modell algatermesztő berendezésében termelt alga biomassza mintákban.
3. Meghatározzuk, hogy az MACC Scenedesmus törzsei közül potenciálisan melyik a
legalkalmasabb bioüzemanyag előállítására.
Legújabb ismereteink szerint azonos környezeti feltételek mellett a Scenedesmus törzsek
gyorsabban szaporodnak és nagyobb biomasszát adnak mint a Chlorella törzsek és
lipidtartalmuk is hasonlóan magas lehet. Következésképpen a kiválasztott Scenedesmus törzs
lipidtermelése nagyobb lesz, mint a legjobb Chlorella-é. A legperspektivikusabb Scenedesmus
törzset a 3. alprojekt modell algatermesztő berendezésében szaporítjuk és tovább vizsgáljuk az 1.
alprojektben is.
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A 2. alprojekt nemzetközileg is újnak tekinthető eredményekkel járul hozzá a
mikroalgákkal történő biopeszticid és bioüzemanyag előállítás egyes alapkutatási és célzott
alapkutatási kérdéseinek a megválaszolásához, nevezetesen:
- megállapítjuk, hogy a mikroalgákban az antifungális hatású, értékes
anyagcseretermékek termelését mennyire befolyásolják a környezeti feltétel,
- megállapítjuk, hogy a vizes kivonatban antifungális hatást nem mutató biomassza
minták szerves oldószeres extrakciója milyen mértékben változtatja meg ezt a hatást,
- megállapítjuk, hogy az algabiomassza minták antifungális hatása együtt jár-e azok PGRhatásával,
- kiválasztjuk az MACC alga gyűjtemény potenciálisan legjobb bioüzemanyag termelő
Scenedesmus törzseit.
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3. alprojekt: Energetikai mérések egy saját kutatási eredményekre alapozott modell
algatermesztő berendezésben.
Alprojekt vezető: Prof. Dr. Neményi Miklós, CMHAS, NYME MÉK Biológiai Rendszerek
Műszaki Intézete, Mosonmagyaróvár
Közreműködők: Prof. Dr. Ördög Vince, Bálint Péter (NYME MÉK Növénybiológiai Intézet), Dr.
Kovács Attila József, Dr. Milics Gábor, Dr. Lakatos Erika, Prof. Dr. Kacz Károly, Ásványi
László, Ambrus Bálint, Kalupka Tünde, Kapcsándi Viktória (NYME MÉK Biológiai Rendszerek
Műszaki Intézete), Prof. Dr. Albert Levente, Dr. Rétfalvi Tamás, Tukacs-Hájos Annamária
(NYME EMK Kémiai Intézet, Sopron)
Téma 1: Modell algatermesztő berendezés üzemeltetésének áramlástani és energetikai vizsgálata
az optimális biomassza (lipid) kihozatali ráta céljából.
Téma 2: Algák/cianobaktériumok optimális szaporítási körülményeinek a mérése.
Téma 3: Alga-szüretelés és -kinyerés különböző módszereinek energetikai vizsgálata.
Téma 4: Algabiomassza biogáz termelő képességének a mérése.
A 3. alprojekt alapkutatásának és célzott alapkutatásának energiamérleget javító
célkitűzései érintik a megvilágítást, a szüretelést, a sejtfeltárást és az extrakciós műveleteket
valamint a melléktermékek biogáz termelésének vizsgálatát.
Ezeket a vizsgálatokat négy kutatási téma keretében kívánjuk elvégezni.
Az 1. témában energetikai méréseket végezünk az algák áramlását vizsgálva zárt és/vagy
nyitott rendszerű algatermesztő berendezésben. Vizsgáljuk az áramlási paraméterek,
hőmérséklet, pH, illetve a megvilágítási periódusok befolyásoló szerepét a biomassza és azon
belül az olajtartalom elállítására vonatkozóan. Ezek a paraméterek ugyanis alapvetően
befolyásolják a rendszer energiamérlegét. Az első feladat tehát mind a kvázi nyitott és/vagy a
zárt rendszereken belül ezeket a paramétereket optimalizálni. Az eddigi kutatások, (mind az
irodalomban, mind a saját tapasztalatunk) az igazolják, hogy az optimális körülmények mellet is
az Energiaoutput/Energiainput arány 1 körül van, illetve 1-2 tizeddel kerülhet az 1 „fölé”. Ezért két
oldalról szeretnénk az energia mérleget javítani. Egyrészt napelemekkel biztosítanánk a
mesterséges megvilágítás energiaforrását (LED-ek) és/vagy a keringetést; másrészt az extrakció
után keletkezett „mellékterméket” biogáz formájában is hasznosítanánk.
A 2. téma keretében két alga/cianobaktérium szaporodását vizsgáljuk egy zárt és/vagy
nyitott algatermesztő berendezésben üvegházi körülmények között. A 2. alprojektben kiválasztott
legnagyobb olajtermelésű zöldalgát, valamint egy PGR-termelő és növényvédő hatású
alga/cianobaktérium törzset használunk a termesztési kísérletekhez és a mérésekhez. A 3.
alprojekt 1. témája keretében az algák fotoszintézise, fényellátása és tenyészetének sűrűsége
között talált összefüggések ismeretében optimalizáljuk a két kiválasztott alga termesztését.
Célunk a két algatörzs fotoszintézisének a maximalizálása a tenyészet sűrűségének és a
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megvilágítás mértékének a függvényében, ill. annak a figyelembe vételével. Szolgáltató cég
bevonásával vizsgáljuk a termesztés során nyert biomassza lipid- és fehérje-tartalmát, továbbá
zsírsavösszetételét. Teszteljük a PGR-termelő és növényvédő hatású algatörzs hatásosságát. A két
termesztett törzs molekuláris biológiai jellemzését martonvásári projektpartnerünk végzi el.
A 3. téma keretében a 2. alprojektben kiválasztott legnagyobb olajtermelésű zöldalga,
valamint alga/cianobaktérium tenyészet szüretelési technológiáival foglalkozunk, különös
tekintettel a szüretelés hatékonyságára és energiaigényére. Korábbi tapasztalatainkat
továbbgondolva a centrifugálás, derítés, a szűrés műveletét, ill. annak megvalósulási lehetőségeit
vizsgáljuk a jelenlegi algaszuszpenziónkra vonatkoztatva. Az olajtermelő algatenyészet esetében
a lipidtartalom kinyerését nagy teljesítményű mikrohullámú és/vagy ultrahangos roncsolással, ill.
szuperkritikus extrakcióval valósítjuk meg. A kinyert olaj kvalitatív és kvantitatív
paramétereinek meghatározását külső szolgáltató céggel, analitikai vizsgálatok megrendelésével
határoztatjuk meg
A 4. témában az alga biomassza elméleti gázkihozatali vizsgálata alapján a további
vizsgálatokra alkalmas alapanyagforma (szárazanyag tartalom, lipid, szénhidrát tartalom)
kiválasztását követően a szubsztrát összetétel hosszútávú (3-6 hónapos) fermentációja során
vizsgáljuk a makro- és mikroelem háztartást, amely az alapanyag és a fermentiszap elemi
összetételének meghatározásán alapul, továbbá a szükséges elempótlás meghatározása is.
Elvégezzük a kiválasztott szubsztrát összetétel kofermentációs vizsgálata a gazdaságos termelés
megalapozására érdekében. A laborfermentációs vizsgálatok alapján meghatározzuk a
fermentációs technológiák alapparamétereit.
A 3. alprojekt célkitűzései teljes mértékben szinkronban vannak a kutatási terület
jelenlegi kihívásaival. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az algatermelés a biomassza (lipid)
termelés hatékonyságának növelése nem csak a biológiai oldalról szükséges alapkutatások
eredményeinek felhasználásával javítható, hanem ez az optimális fizikai körülmények
alapkutatással történő tisztázására is vonatkozik. Várhatóan meg tudjuk válaszolni azokat a
kérdéseket, amelyek az adott berendezésben az algatermesztés paramétereire (optimális áramlási
sebességre, az optimális megvilágításra - a sötét periódusok optimális időtartamára, a
mesterséges és természetes megvilágítás optimális kombinációjára, a hőmérsékleti és pH
viszonyokra), a hatékony szüretelési és a sejtfeltárási műveletek, a megvalósíthatóságára
vonatkoznak. Ennek révén a rendszer energetikai jellemzői jelentősen javulhatnak. A megújuló
energiaforrások elsősorban a napelem, valamint az extrakciós melléktermékből előállított biogáz
felhasználásával várhatóan a jelenlegi optimális körülményekre vonatkozó 1 energiaráta
megduplázódhat. Megválaszolható az a kérdés, hogy a nyitott vagy zárt rendszerek az
optimálisak az adott körülmények mellett. A fenti kutatások révén olyan modell kísérleti
algatermesztő berendezés jellemzői határozhatók meg alakulhat ki, amelyek a biomassza (lipid)
termelés befolyásoló tényezők széles skáláját biztosítja a kísérletekhez.
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