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THE INFLUENCE OF THE LAVENDER AND LAVENDINE DRYING METHOD ON THE 
PLANT MATERIAL QUALITY 

 

Summary 
 

The influence of drying conditions of lavender and lavendine on the content of the essential oil acquired individually both 
from flowers and stalks was examined. The aim of examinations was to determine the optimum drying conditions in order to 
obtain a raw material of high quality. The herbs were drying for getting fixed mass in natural conditions, in the overshad-
owed and airy place and in the convection drier in the temperature of 35°C. Essential oils were obtained using the method 
of the steam distillation at Deryng apparatus, in accordance with the requirements of pharmacopeia. Samples of flowers 
and stalks were distillated. The highest oil content was observed in flowers of lavendine, in both methods of drying. No sta-
tistically significant differences were noticed between tested drying methods. However, the significant differences were ob-
served in the essential oil content in flowers of lavender, depending on drying method. Flowers dried in natural condition 
were characterized by higher oil content. A similar relation was also observed in the stems of the tested species, with a 
lower content of essential oil if compared with the flowers. However, there were no differences between the investigated 
species. 
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WP�YW SPOSOBU SUSZENIA LAWENDY I LAWENDYNY  
NA JAKO�� SUROWCA 

 

Streszczenie 
 

Badano wp�yw warunków suszenia lawendy i lawendyny na zawarto�� olejku eterycznego pozyskiwanego osobno zarówno z 
kwiatów jak i �odyg. Celem podj�tych bada� by�o okre�lenie optymalnych warunków suszenia w celu otrzymania surowca 
wysokiej jako�ci. Zio�a suszono do uzyskania sta�ej masy w warunkach naturalnych, w zacienionym i przewiewnym miejscu 
oraz w suszarce konwekcyjnej w temperaturze 35oC. Olejki eteryczne uzyskiwano metod� destylacji z par� wodn� w apara-
cie Derynga, zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi. Destylacji poddawano odr�bnie same kwiaty, a równie� �odygi ro-
�lin. Wi�cej olejku w kwiatach mia�a lawendyna i to zarówno suszona w suszarce, jak i naturalnie. Mi�dzy tymi sposobami 
suszenia nie odnotowano ró�nic statystycznie istotnych. Obserwowano natomiast ró�nice w zawarto�ci olejku w kwiatach 
lawendy w zale�no�ci od sposobu suszenia. Zdecydowanie wi�cej posiada�y go kwiaty suszone naturalnie. Podobn� zale�-
no�� obserwowano równie� w �odygach badanych gatunków, ze znacznie mniejsz� zawarto�ci� olejków eterycznych w po-
równaniu do kwiatów. Tu jednak nie odnotowano ró�nic mi�dzy badanymi gatunkami ro�lin. 
S�owa kluczowe: lawenda; lawendyna; uprawa; suszenie; olejek eteryczny; jako��; badania 

 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Na ca�ym �wiecie zielarstwo prze�ywa renesans i jest to 
szans� dla wielu gospodarstw rolnych. Obecnie Polska jest 
jednym z wi�kszych producentów zió� w Europie, rodzima 
produkcja stanowi oko�o 50% produkcji europejskiej i 20% 
produkcji �wiatowej. Cz��� zió� ro�nie w stanie naturalnym, 
a oko�o 70 gatunków jest uprawianych na plantacjach. 
Przysz�o�ci�, nowoczesnego przemys�u zielarskiego maj� 
by� jednak uprawy i to kontrolowane oraz powszechna 
standaryzacja surowców [1]. 
 W Polsce w ostatnich latach obserwuje si� rosn�ce zain-
teresowanie upraw� lawendy i cz�sto mylonej z ni� lawen-
dyny. Olejki wymienionych gatunków mog� mie� zastoso-
wanie w przemy�le farmaceutycznym, kosmetycznym, 
a tak�e podczas aromatoterapii. Wyniki bada� Sakamoto 
i in. [2] wskazuj�, �e zapach lawendy mo�e wywiera� pozy-
tywny wp�yw nawet na wydajno�� pracy. Badania Blaž-
ekovi� i in. [3] dowodz�, �e lawendyna, podobnie jak la-
wenda, ma silne dzia�anie przeciwutleniaj�ce.Sk�ad che-
miczny �wie�o zebranego surowca ulega gwa�townym 
zmianom, dlatego bardzo wa�nym jest ustalenie w�a�ciwe-

go sposobu jego wst�pnego przetwarzania. 	wie�e kwiaty 
s� zazwyczaj konserwowane poprzez suszenie, którego 
najwa�niejszym celem jest zachowanie w surowcu maksy-
malnej zawarto�ci cia� czynnych [4]. Badania Wójcik-
Stopczy�skiej i in. [5] wskazuj� na jak najszybsze utrwale-
nie �wie�o zebranych zió� w celu ograniczenia rozwoju 
niepo��danej mikroflory i otrzymania produktów zielar-
skich wysokiej jako�ci mikrobiologicznej. 
 Najstarszym sposobem suszenia jest suszenie naturalne, 
zwane te� powietrznym. W czasie jego trwania unika si� 
termicznego rozk�adu cia� czynnych, ale istnieje niebezpie-
cze�stwo, �e przy powolnym usuwaniu wody dojdzie do 
destruktywnych zmian powodowanych przez enzymy i mi-
kroorganizmy [4]. 
 Jednym z cz�stszych sposobów suszenia termicznego 
jest konwekcyjne, gdzie czynnikiem susz�cym mo�e by� 
ogrzane powietrze. Surowce olejkowe, do których zalicza 
si� kwiaty lawendy i lawendyny, s� wra�liwe na dzia�anie 
wysokiej temperatury ze wzgl�du na du�� lotno�� olejków 
eterycznych. 
 Przedmiotem pracy by�a ocena wp�ywu warunków su-
szenia lawendy i lawendyny uprawianych bez stosowania 
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pestycydów, na matach naglebowych na zawarto�� olejku 
eterycznego pozyskiwanego z kwiatów jak i �odyg. 
 Celem podj�tych bada� by�o okre�lenie optymalnych 
warunków suszenia, w wyniku którego otrzymany surowiec 
b�dzie wykazywa� najwy�sz� zawarto�� olejków eterycz-
nych. 
 
 
2. Metodyka 
 
 Do�wiadczenie za�o�ono 28.05.2010 w Mydlnikach ko-
�o Krakowa na glebie piaszczysto-gliniastej gdzie przed-
plonem by� wieloletni nieu�ytek poro�ni�ty ro�linno�ci� 
trawiasto-zieln�. W roku poprzedzaj�cym za�o�enie do-
�wiadczenia prowadzono walk� z chwastami, a bezpo�red-
nio przed zim� wykonano g��bok� ork�. Wysadzono sa-
dzonki wyprodukowane z nasion lawendy w�skolistnej 
(Lawandula angustifolia) odmiany Hidcote Blue Strain 
oraz lawendyny (Lavandula x intermedia) odmiana Grosso. 
Zastosowano rozstaw� 45x45 cm i agrow�ókniny �cio�uj�-
ce, które ca�kowicie chroni�y gleb� przed chwastami, pod-
nosz�c nieco temperatur� gleby i zabezpieczaj�c przed od-
parowaniem wody. W do�ki, w które wysadzano sadzonki, 
dodawano ok. 1 l ziemi doniczkowej Biovita w celu lepsze-
go ukorzenienia ro�lin. W pierwszym roku po posadzeniu 
ro�linki by�y bardzo ma�e i nie kwit�y. Na okres zimowy 
zosta�y okryte agrow�óknin�. W drugim roku wegetacji 
zastosowano nawo�enie w wysoko�ci 50 kg N, 50 kg P2O5 
oraz 80 kg K2O·ha-1. R�czny zbiór kwiatostanów wykonano 
w drugim roku uprawy. Zbioru lawendy dokonano pod ko-
niec czerwca, lawendyna charakteryzowa�a si� nierówno-
miernym kwitnieniem, w zwi�zku z czym cz��� kwitn�cych 
ro�lin zebrano ��cznie z lawend�, natomiast zasadniczy 
zbiór nast�pi� w po�owie lipca. We wrze�niu cz��� ro�lin 
lawendy zakwit�a powtórnie, co pozwoli�o na dokonanie 
drugiego ci�cia i tym samym otrzymanie niewielkiego plo-
nu. Zgodnie z zaleceniami [6, 7], zebrany surowiec zielar-
ski suszono w warunkach naturalnych, w zacienionym 
i przewiewnym miejscu oraz w suszarce z wymuszonym 
obiegiem powietrza w temperaturze 35oC. Zio�a suszono do 
uzyskania sta�ej masy, oddzielnie kwiaty i �odygi. Zawar-
to�� olejków eterycznych uzyskiwano metod� destylacji 
z par� wodn� w aparacie Derynga, zgodnie z wymaganiami 
farmakopealnymi [8]. Wydzielony olejek zbiera� si� na po-
wierzchni wody w odbieralniku. Kwiaty i �odygi by�y ana-
lizowane oddzielnie. 

3. Wyniki bada� i dyskusja wyników 
 
 Wysuszone kwiaty badanych gatunków charakteryzo-
wa�y si� jednolitym, zbli�onym do naturalnego zabarwie-
niem, wobec tego poprzez jako�� w niniejszym artykule 
rozumiano ca�kowit� zawarto�� olejków eterycznych w od-
niesieniu do kryteriów farmakopealnych [8]. Aby kwiaty 
spe�nia�y wymagania farmaceutyczne musz� zawiera� mi-
nimum 13 ml olejków eterycznych na kg badanego surow-
ca. We wszystkich badanych kombinacjach do�wiadczenia 
uzyskano wyniki znacznie przekraczaj�ce podan� norm�. 
Najwy�sze wydajno�ci produktu obserwowano w kwiatach 
lawendyny i to niezale�nie od sposobu suszenia. Otrzymane 
warto�ci znalaz�y si� we wspólnej grupie homogenicznej, 
ze �rednimi 5,67 i 5,83 ml na 100 g surowca. W tab. 1. 
przedstawiono u�rednione wyniki zawarto�ci olejków ete-
rycznych w badanych gatunkach ro�lin w zale�no�ci od wa-
runków suszenia i organu ro�liny, wraz z odchyleniem 
standardowym. 
 
 Na wysok� zawarto�� olejków eterycznych w kwiatach 
lawendyny odmiany Grossso wskazuj� te� badania Renaud 
i in. [9]. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania do-
wiod�y, �e lawenda suszona naturalnie odznacza si� wy�sz� 
zawarto�ci� olejków w kwiatach, �rednio 3,5 ml na 100 g 
surowca, ni� suszona w suszarce w temperaturze 35oC, 
�rednio 2,75 ml na 100 g. Litewskie badania wskazuj� na 
nieco ni�sz� ca�kowit� zawarto�� olejków przy suszeniu 
naturalnym, �rednio 2,62 ml na 100 g badanych kwiatów 
[10]. Podobn� zale�no�� zauwa�ono dla olejków eterycz-
nych obecnych w �odygach, przy znacznie mniejszej ich 
zawarto�ci (tab. 1). W �odygach lawendy suszonej natural-
nie by�o oko�o 27 razy mniej olejku ni� w kwiatach. Zbli-
�one proporcje pomi�dzy zawarto�ci� olejków w kwiatach 
i �odygach przy naturalnym sposobie suszenia, otrzymywali 
w swych badaniach Venskutonis i in. [10], by�o to oko�o 30 
razy mniej. W badaniach w�asnych, �odygi lawendy suszo-
nej w suszarce mia�y o oko�o 55 razy mniej olejku, ni� cz�-
�ci kwiatowe. Przeprowadzona analiza statystyczna nie wy-
kaza�a ró�nic w ilo�ci olejków otrzymywanych z �odyg 
pomi�dzy badanymi gatunkami ro�lin, a jedynie w sposobie 
suszenia. Suszenie w warunkach naturalnych wp�yn��o 
istotnie na nagromadzenie olejków w �odygach badanych 
gatunków ro�lin (tab. 2). W dost�pnej literaturze brak jest 
danych dotycz�cych omawianego zagadnienia. 

 
 
 
 
Tab. 1. 	rednia wydajno�� olejku lawendowego i lawendynowego w przeliczeniu na 100 g surowca ro�linnego 
Tab. 1. The average efficiency of lavender and lavendine essential oil per 100 g of plant material 
 

Gatunek 
Species 

Sposób suszenia 
Way of drying 

Zawarto�� olejków w kwiatach (mL) 
Content of oils in the flowers (mL) 

Zawarto�� olejków w �odygach (mL) 
Content of oils in the stems (mL) 

Ca�kowita zawarto�� olejku (mL) 
The total oil content (mL) 

Lawenda 
Lavender Suszarka Dryer 2,75 ± 0,05 A* 0,05 ± 0,00  2,80 ± 0,05 A* 

Lawenda 
Lavender 

Naturalnie 
Naturally 3,50 ± 0,10 B* 0,13 ± 0,03  3,63 ± 0,10 B* 

Lawendyna 
Lavendine 

Suszarka 
Dryer 5,67 ± 0,29 C* 0,05 ± 0,00  5,72 ± 0,29 C* 

Lawendyna 
Lavendine 

Naturalnie 
Naturally 5,83 ± 0,29 C* 0,15 ± 0,00  5,98 ± 0,29 C* 

ABC* - grupy jednorodne wg testu Duncana  
ABC* - homogeneous groups according to Duncan test 
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Tab. 2. 	rednia wydajno�� olejków eterycznych w �odygach 
lawendy i lawendyny w przeliczeniu na 100 g surowca 
ro�linnego w zale�no�ci od warunków suszenia 
Table 2. The average efficiency of essential oils in the stems 
of lavender and lawendine per 100 g of plant material, de-
pending on drying conditions 
 

Sposób suszenia / Way of drying Zawarto�� olejków  
Content of oils (mL) 

Suszarka Dryer 0,05 ± 0,00 A* 
Naturalnie Naturally 0,14 ± 0,02 B* 

AB* - grupy jednorodne wg testu Duncana 
AB* - homogeneous groups according to Duncan test 

 Dogodne warunki atmosferyczne panuj�ce we wrze�niu 
2011 r. (tab. 4) spowodowa�y kwitnienie niewielkiej ilo�ci 
ro�lin lawendy i mo�liwo�� powtórnego zbioru. Jednak ze 
wzgl�du na niewielki plon przeprowadzono tym razem tyl-
ko suszenie w warunkach naturalnych. W zwi�zku z tym 
zaistnia�a mo�liwo�� porównania plonowania olejków 
z dwóch zbiorów: czerwcowego i wrze�niowego. 	rednie 
warto�ci badanej cechy zamieszczono w tab. 3. Wyniki 
analizy statystycznej wskazuj� na istnienie ró�nic w zawar-
to�ci olejków w kwiatach lawendy zbieranych w odmien-
nych terminach. Wi�ksze plony olejku uzyskiwano ze zbio-
ru czerwcowego w porównaniu ze zbiorem wrze�niowym. 

 
Tab. 3. 	rednia wydajno�� olejku lawendowego uzyskanego ze zbioru czerwcowego i wrze�niowego z zastosowaniem natu-
ralnego sposobu suszenia w przeliczeniu na 100 g surowca ro�linnego  
Table 3. The average efficiency of lavender essential oil obtained from the harvest of June and September using a natural 
drying method at 100 g plant material 
 

Termin zbioru 
Date of harvest 

Zawarto�� olejków w kwiatach  
Content of oils in the flowers (ml) 

Zawarto�� olejków w �odygach 
Content of oils in the stems (ml) 

Ca�kowita zawarto�� olejku  
The total oil content (ml) 

Czerwiec /June 3,5 ± 0,01 A* 0,13 ± 0,03 3,63 ± 0,1 A* 
Wrzesie� /September 2,8 ± 0,01 B* 0,12 ± 0,03 2,92 ± 0,1 B* 

AB* - grupy jednorodne wg testu Duncana 
AB* - homogeneous groups according to Duncan test 
 
Tab. 4. Warunki atmosferyczne panuj�ce w czasie wegetacji badanych gatunków ro�lin 
Table 4. The atmospheric conditions prevailing during the growing season of tested plants species  
 

Miesi�ce / Months 
III IV V VI VII VIII IX Lata / Years Dekady 

Decades 
Opady (mm) / rainfall (mm) 

1 0,0 5,8 17,3 17,5 53,1 31,7 8,8 
2 13,2 9,4 13,2 2,8 62,7 28,7 2,0 
3 2,0 62,5 17,5 12,7 70,6 12,7 3,6 2011 


 15,2 77,7 48,0 33,0 186,4 73,1 14,4 
1961-1990 
 34 48 83 97 85 87 54 

Temperatura (oC) / Temperature (oC) 
1 -1,2 9,9 9,0 19,0 17,1 18,2 15,5 
2 5,9 8,0 14,8 17,9 19,7 18,8 14,1 
3 6,2 13,0 16,7 17,8 16,2 20,1 12,9 2011 

 3,6 10,3 13,5 18,2 17,7 19 14,1 
1961-1990  2,4 7,9 13,1 16,2 17,5 16,9 13,1 

	ród�o: Stacja meteorologiczna Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej UR Kraków 
Source: Weather Station of Department of Agricultural Technology and Agricultural Ecology UR Cracow 
 
4. Wnioski 
 
1. Lawenda suszona naturalnie odznacza�a si� wy�sz� ca�-
kowit� zawarto�ci� olejków eterycznych w kwiatach w po-
równaniu z suszon� termicznie. 
2. Wy�sz� ilo�ci� olejków w kwiatach charakteryzowa�a 
si� lawendyna, zarówno suszona naturalnie, jak i termicz-
nie. Mi�dzy tymi sposobami suszenia nie odnotowano ró�-
nic statystycznych. 
3. Suszenie w warunkach naturalnych wp�yn��o korzystnie 
na pozyskanie olejków �odyg badanych gatunków ro�lin. 
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