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Voksende interesse
for ekstraktionsmodul
Biosynergy A/S og Ingeniørhøjskolen er nu i kraft af
deres udvikling af et mobilt
ekstraktionsanlæg klar til
at levere et bæredygtigt
alternativ til antibiotika i
husdyrbruget. TV2/FYN var
interesseret - Nepal, Indien,
Kina og Korea ligeså.

Af
Kommunikationsmedarbejder
Bo T. Andersen,
Ingeniørhøjskolen
Odense Teknikum
Planter til Sundhed har tidligere bragt en artikel om det
mobile anlæg til ekstrahering
af bioaktive stoffer. Martin
Jørgensen fra udviklingsvirksomheden Biosynergy A/S tog
i 2004 kontakt til UdviklingsCenter Aarslev, hvorigennem
Ingeniørhøjskolen i Odense
blev inddraget med det formål
at bidrage til udviklingen af
ekstraktionsanlægget; et anlæg, der forarbejder høsten af
fx oregano direkte i marken.

Den kritiske grænse

Anlægget har nu passeret den
kritiske grænse mellem testtilstand og produktionstilstand,
hvilket en fremvisning for nyligt hos Danmarks JordbrugsForskning demonstrerede. I
den anledning rettede TV2/
FYN kameraet mod Aarslev,
og samme aften tonede en del
af mandskabet bag ekstraktionsmodulet frem på de fynske
fjernsynsskærme.
Essensen af projektet er,
som Martin Jørgensen forklarede til TV2/FYN, at opbygge
et ekstraktionsanlæg, der ikke
er for omkostningstungt eller kompliceret med henblik

på at levere et alternativ til de
ofte udskældte antibiotika, der
tilsættes husdyrfoderet. Og en
række undersøgelser viser, at
de bioaktive stoffer i fx oregano kan udgøre dette alternativ. Videnskaben er dog ikke
fuldstændig enig, eftersom
området er forholdsvis uprøvet, men flere resultater indikerer, at resistensproblematikken
kan løses ad den rute.

Flere retninger

Projektets mission er altså
at gøre det praktisk og økonomisk muligt at benytte
plantemedicin i husdyrbrug.
Lektor Niels Dyring fra Ingeniørhøjskolen fortæller: ”Nu
Holdet bag det mobile ekstrationsmodul består foruden virksomhedsejer Martin Jørgensen af studerende og
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