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2 “Metody zbioru” 

 

 

1. Rozdział 4. Postępowanie po zbiorach roślin leczniczych 

 Podsumowanie 

Rozdział 4 omawia różne aspekty obróbki po zbiorach. Obejmuje proste zadania, takie jak 

zapobieganie utracie wilgoci i wyziębieniu oraz bardziej wyrafinowane procedury, takie jak 

destylacja i ekstrakcja, zgodnie z wymaganiami produktu końcowego. Rozdział 4 wyjaśnia 

również zasady stosowania licznych procedur po zbiorach i podaje przykłady, jak różne 

procedury mogą wpływać na produkt końcowy. 

 Rezultaty nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Omawia różne procedury postępowania po zbiorze 

2. Wyjaśnia zasady różnych metod obróbki po zbiorze 

3. Przedstawia wpływ różnych procedur po zbiorze na produkt końcowy 

 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Planuje zadania badawcze 

2. W razie potrzeby pracuje niezależnie lub z minimalnymi wskazówkami 

3. Pracuje w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

4. Wykazuje umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. 

5. Demonstruje umiejętności obsługi komputera. 

6. Wykonuje wyszukiwanie online, wyszukując informacje z różnych źródeł. 

 

 

4. Postępowanie po zbiorach roślin leczniczych 

Najważniejszymi celami zarządzania po zbiorach są utrzymywanie odpowiedniej temperatury produktu, 

zapobieganie utracie wilgoci i stopniowa eliminacja niepożądanych regulacji chemicznych, jak również 

zapobieganie uszkodzeniom fizycznym, takim jak stłuczenia, w celu opóźnienia psucia się produktu. 

Równie ważnym aspektem jest odpowiednia higiena, która ogranicza przenoszenie czynników 

chorobotwórczych przy użyciu świeżych produktów, takich jak pozostałości z zanieczyszczonej wody. 

Przetwarzanie plonów po zbiorach odbywa się zwykle po złożeniu w magazynie. Może to być prosta 

szopa, zapewniająca cień i bieżącą wodę lub duży, technologicznie zaawansowany magazyn, wyposażony 

w przenośniki taśmowe, zautomatyzowane sortownie i stacje pakowania, chłodziarki i inne podobne 

urządzenia. W przypadku zbiorów zmechanizowanych, przetwarzanie może również rozpocząć się 

w ramach właściwej procedury zbioru, a wstępne czyszczenie i sortowanie odbywa się za 

pośrednictwem maszyny do zbioru. 

Podstawowe warunki składowania po zbiorach mają duże znaczenie dla zachowania jakości. Każda 

uprawa ma idealny zakres temperatury i wilgotności, dlatego podczas przechowywania należy wziąć pod 
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uwagę te wskaźniki. Ponadto niektórych roślin nie należy przechowywać razem, ponieważ mogą 

wchodzić w niepożądane interakcje chemiczne. Różnorodne techniki szybkiego schładzania oraz 

klimatyzowane warunki otoczenia stosowane są w celu zwiększenia świeżości, głównie w uprawach na 

dużą skalę. 

Niezależnie od wielkości zbiorów, od ogrodu domowego po uprzemysłowione gospodarstwo rolne, 

podstawowe zasady postępowania po zbiorach dla większości upraw są identyczne: należy je traktować 

z dużą ostrożnością, aby ich nie uszkodzić (np. poprzez obicie, przekrojenie czy wykruszenie), 

natychmiast schładzać i utrzymywać porządaną temteraturę, usuwać uszkodzone rośliny. 

Istnieje wiele roślin aromatycznych, kulinarnych i leczniczych. Większość produktów wtórnych w tych 

roślinach można poddać obróbce za pomocą elementów środowiskowych oraz metod zarządzania po 

zbiorach, jednak niewiele wiadomo o stabilności tych roślin i ich substancji czynnych, gdy są one 

narażone na zmiany środowiskowe przed zbiorami lub po zbiorach. Szybsze wykorzystanie świeżych 

i suszonych ziół, roślin aromatycznych i leczniczych zwiększyło zapotrzebowanie na wysoką jakość. 

Czynniki występujące przed zbiorami, wraz z systemem upraw, nawożeniem i wystawieniem na działanie 

światła wpływają na plony i jakość tych roślin, jednak rośliny te, szczególnie w okresie świeżej obróbki, 

są bardzo podatne na rozszerzoną senescencję po zbiorach z uwagi na wysoki wskaźnik przemiany 

materii i realne problemy mikrobiologiczne. Udane wprowadzenie na rynek produktów wysokiej jakości, 

w szczególności świeżych materiałów, wymaga szczególnej troski i dbałości o zarządzanie po zbiorach. 

Niektóre wskaźniki jakości, które są narażone na utratę jakości po zbiorze, obejmują aktywne składniki, 

takie jak kolor, zapach, nawodnienie oraz warunki mikrobiologiczne, które mogą powodować zagrożenie 

utraty jakości. Świeże zielone zioła (rodzina Labiatae) są podatne na przyspieszoną seneskencję 

z powodu nadmiernego wysiłku metabolicznego, który wzrasta jeszcze bardziej w następstwie zbiorów 

i obróbki produktu. 

Zarządzanie pokosami jest bardzo ważne dla poprawy jakości materiału nadającego się do 

przetworzenia. Niemniej jednak zarządzanie tymi produktami po zbiorach jest bardzo trudne ze względu 

na ich różnorodność, różnorodność składników i różnorodne wykorzystanie. Na przykład, poprawa 

jakości echinacei australijskiej poprzez stosowanie praktyk związanych z obróbką po zbiorach okazała się 

skomplikowana ze względu na to, że alkilamidy i kwas kichorynowy niekiedy w różny sposób reagują na 

proces obróbki. 

 

Suszenie 

Świeżo zebrane rośliny lecznicze zajmują bardzo dużo przestrzeni i stwarzają problemy podczas 

transportu i przechowywania. Dla sprawnego obchodzenia się ze świeżo zebraną rośliną leczniczą oraz 

jej przechowywania niezbędne jest zmniejszenie zawartości wody. Zmniejszając zawartość wody, 

materiał staje się łatwiejszy w obsłudze i mniej podatny na infekcje mikrobiologiczne. Woda jest zwykle 

eliminowana poprzez suszenie termiczne. Istniejące metody suszenia roślin leczniczych można podzielić 

na dwie kategorie: suszenie naturalne i mechaniczne, w oparciu o źródło ciepła lub wykorzystanie 

energii. W obu procesach, woda obecna we wnętrzu produktu musi przemieścić się na powierzchnię 

przez wewnętrzną dyfuzję. Duża powierzchnia roślin w połączeniu z ruchem powietrza sprzyja 

krótkotrwałemu odparowaniu wody z powierzchni rośliny. Szybkość odparowania wody z powierzchni 

rośliny należy zrównoważyć z szybkością, z jaką woda jest usuwana z wnętrza. Niezrównoważone tempo 



 

 

4 “Metody zbioru” 

 

parowania może spowodować pogorszenie jakości końcowego produktu. Powody suszenia upraw ziarna 

odnoszą się również do suszenia całych roślin leczniczych: chodzi o kontrolowanie zawartości wilgoci 

w roślinie leczniczej do odpowiedniego poziomu, który pozwala na dostarczanie wysokiej jakości ziół do 

miejsca ich ostatecznego wykorzystania, a także o zapewnienie długotrwałego przechowywania 

z maksymalnym zachowaniem jakości.  

 

Ilustracja 1. Suszenie oregano na słońcu (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

Jednak suszenie naturalne lub mechaniczne może mieć katastrofalny wpływ na rośliny lecznicze, jeśli nie 

jest właściwie przeprowadzane, ponieważ ekstensywne suszenie w wysokiej temperaturze może 

powodować zmiany fizyczne i chemiczne. Przy naturalnym suszeniu (Ilustracja 1) ekspozycja na działanie 

słońca i/lub osuszające strumienie powietrza sprzyja usuwaniu wody z materiału. Takie naturalne 

suszenie można łatwo kontrolować i rzadko uszkadza ono materiał. Suszenie naturalne jest powszechną 

metodą suszenia roślin leczniczych, będącą najlepszym wyborem na obszarach, gdzie dojrzewanie 

i zbiory roślin zbiegają się z początkiem sezonu suchego, a ich fitochemikalia nie są wrażliwe na światło. 

Kora cynamonu (Cinnamonum cassia) jest zwykle suszona na słońcu po zbiorach w lipcu i sierpniu, 

ponieważ jest to okres, w którym jakość kory jest wysoka. Niemniej jednak, poleganie na sprzyjających 

warunkach pogodowych ogranicza stosowanie naturalnego suszenia. Osuszacze słoneczne mogą 

w pewnym stopniu przeciwdziałać zależności od pogody. Istnieją dane, że stosowanie suszarni z tworzyw 

sztucznych, do suszenia przypraw i roślin leczniczych, było dość efektywne. Suszarnie słoneczne 

z tworzyw sztucznych (Ilustracja 2) okazały się bardziej ekonomiczne i wydajne niż konwencjonalne 

systemy suszące, pod warunkiem zastosowania dodatkowego ogrzewania. Wisniewski (1997) 

poinformował, że w Polsce około 60 uprawianych komercyjnie roślin leczniczych suszy się w suszarniach 

słonecznych o płaskim kształcie. 

.   

Ilustracja 2. Plastikowa suszarnia słoneczna (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 
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Suszenie mechaniczne obejmuje suszenie przez zamrażanie, sztuczne suszenie, suszenie mikrofalowe, 

suszenie w podczerwieni, suszenie próżniowe i rozpylanie. Liofilizacja lub sublimacja (suszenie przez 

mrożenie), polega na usuwaniu wody przez sublimację lodu bez przechodzenia w stan płynny. Metoda 

polega na tym, że lód jest przekształcany w parę wodną, w warunkach próżni i usuwany. Utrzymuje to 

materiał w stanie suchym. Powyższa metoda jest idealna do konserwacji, ale najczęściej jest stosowana 

do suszenia produktów o wysokiej wartości, ponieważ jest bardzo kosztowna. Sztuczne suszenie 

wykorzystuje paliwa takie jak węgiel drzewny, gaz ziemny, drewno opałowe lub energię elektryczną do 

ogrzewania napływającego powietrza. Zarówno pracochłonność, jak i czas suszenia roślin leczniczych są 

zminimalizowane, gdy stosuje się sztuczne suszarnie. Sztuczne systemy suszenia obejmują m. in. suszarki 

płytowe i przenośnikowe. W suszarniach w komorach płytowych, ciepłe powietrze wydmuchiwane jest 

przez płytki, na których umieszczane są rośliny i zazwyczaj ma niską pojemność przeładunkową, ale 

sprawdza się idealnie w suszeniu kwiatów i liści. Suszarnie komorowe typu talerzowego zazwyczaj 

wymagają ręcznej pracy. W suszarniach przenośnikowych świeże rośliny są przenoszone na taśmociąg 

poprzez przeciwprądowy przepływ ciepłego powietrza. Czas schnięcia wynosi od 2,5 do 6 h, 

a temperatura schnięcia 40-80°C. Suszarki przenośnikowe mogą mieć wysoką wydajność przy niewielkim 

nakładzie pracy, ale potrzebują wysokiego kapitału i energii. Rośliny lecznicze muszą być suszone w celu 

konserwacji. Jednakże protokoły suszenia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby nie 

powodowały spadku stężeń fitochemicznych. 

Ekstrakcja olejków eterycznych 

Ekstrakcją olejków eterycznych z materiału roślinnego można zarządzać za pomocą różnych metod, 

które przedstawiono na ogólnym schemacie przepływu (Ilustracja 3). Istnieje pięć głównych metod 

wydobycia: 

•Ekspresja 

•Destylacja wodna 

•Destylacja wodna i parowa 

•Destylacja parowa 

•Ekstrakcja rozpuszczalników 

 

Dla każdej techniki może być wiele wersji i udoskonaleń, a ekstrakcja może być przeprowadzana 

w warunkach obniżonego ciśnienia (próżnia), ciśnienia otoczenia lub zwiększonego ciśnieniem. Wybór 

techniki ekstrakcji będzie zależał od rodzaju materiału, stabilności składników chemicznych i specyfikacji 

docelowego produktu. 
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Ilustracja 3. Zastosowane procesy ekstrakcji i produkty z przypraw korzennych, ziół i roślin 

aromatycznych 

 

Kwiaty są zazwyczaj ekstrahowane rozpuszczalnikowo i nie są destylowane parą wodną, z wyjątkiem 

róży, ylang ylang i kwiatu pomarańczy. W niektórych przypadkach preferowany jest izolat lub frakcja 

olejku eterycznego w stosunku do olejku ogółem. Niektóre dobrze znane przykłady frakcjonowanych 

olejków eterycznych o wyższej jakości niż cały olej, to olejki bez terpenów i złożone olejki cytrusowe. 

Inne etapy przetwarzania mogą być realizowane w celu zmniejszenia niestabilności niektórych olejków 

(na przykład olejek cytrynowy, który jest uznawany za niestabilny w napojach bezalkoholowych ze 

względu na poziom cytryny). Produkcja niektórych olejków specjalnych czy oleożywic, wymaga znacznie 

większych możliwości technologicznych, umiejętności pracy i systemów bezpieczeństwa. Te zakłady 

przetwórcze zwykle wykraczają poza możliwości małego indywidualnego producenta. Nadmierny koszt 

kapitału i wysokie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą w procesie ekstrakcji 

dwutlenku węgla dodatkowo ogranicza szerokie zastosowanie tej metody do masowej produkcji 

zapachów czy lekarstw. Ekspresja jest stosowana wyłącznie do ekstrakcji olejku cytrusowego ze skórki 

owoców, ponieważ ciepło łatwo uszkadza składniki chemiczne olejku. Produkcja olejku cytrusowego jest 

obecnie ważnym procesem w przedsiębiorstwach produkujących soki. 

Destylacja pozostaje najtańszą metodą ekstrakcji olejku eterycznego z przypraw korzennych i roślin. 

Zasadniczy zysk wynikający z destylacji polega na tym, że destylacja może być powszechnie 

przeprowadzana przy pomocy prostego sprzętu, w pobliżu miejsca uprawy roślinnej. Destylacja wymaga 

mniej pracy i mniejszych wymagań w zakresie umiejętności pracy niż ekstrakcja rozpuszczalników. 

Jednak stosowanie najprostszej i najtańszej techniki wydobywania może doprowadzić do błędnego 

planowania finansowego ze względu na niską wydajność, słabą lub bardzo zmienną jakość olejku i niską 

wartość rynkową. Destylacja wodna jest najprostszą z trzech technik destylacji. Materiał roślinny miesza 

się z wodą w garnku. Aby zapobiec osadzaniu się materiału roślinnego na dnie i bezpośredniemu 

kontaktowi z podgrzewaną podstawą, należy połozyc na niej perforowaną siatkę. (Rysunek 4).  
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Destylacja wodna jest prawdopodobnie najskuteczniejszą i najtańszą techniką ekstrakcji olejków 

eterycznych, ale jakość olejków może się łatwo zmienić ze względu na skutki bezpośredniego ogrzewania 

i kontaktu z wodą. 

•Materiał roślinny zostanie przegrzany i zwęglony, jeśli poziom wody w pojemniku nie jest wystarczająco 

wysoki, aby wystarczyć na cały proces destylacji. 

•Jest to bardzo łatwe do wytworzenia, ponieważ niektóre substancje olejku są bardziej wrażliwe na 

zmiany chemiczne, a składniki natlenione rozpuszczają się w wodzie stojącej, co uniemożliwia całkowitą 

ekstrakcję olejku. 

•Rośliny osadzają się na dnie pojemnika, a nadmierne ciepło uszkadza je, jeśli nie są mieszane w trakcie 

wrzenia wody. W celu odpowiedniego rozprowadzenia materiału w wodzie, dobrze jest go rozdrobnić 

lub zmielić na drobne cząstki. 

•Niektóre materiały roślinne, takie jak kora cynamonu, charakteryzują się wysoką zawartością substancji 

kleistej. Przy wypłukiwaniu wzrasta lepkość wody i istnieje duże ryzyko zwęglenia. 

•Pojemniki są stosunkowo małe i w związku z tym potrzebne będzie powtarzanie procesu, aby uzyskać 

wystarczającą ilość olejku. Zwiększa to możliwość mieszania olejków o wysokiej i niskiej jakości. 

•Destylacja wodna wymaga większej ilości energii, ponieważ jest to wolniejsza procedura ekstrakcji niż 

dwa pozostałe rodzaje destylacji 

•Główną zaletą destylacji wodnej jest to, że koszt urządzeń jest raczej niski, a konstrukcje urządzeń do 

destylacji wody, skraplaczy i separatorów oleju są proste. 

 

 

Ilustracja 4. Schematyczne przedstawienie jednostki destylacji wody, w której materiał roślinny jest 

zawieszony w wodzie 
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Olejki destylowane wodą są zazwyczaj ciemniejsze pod względem koloru i mają jeszcze silniejszy zapach 

niż olejki produkowane innymi technikami a w konsekwencji mają najniższą wartość. Negatywne aspekty 

związane z techniką destylacji wodnej mogą przeważać nad korzyściami wynikającymi z zastosowania na 

rynku lokalnym. 

W destylacji parowo-wodnej podstawowy układ nieruchomy jest dość podobny do układu destylacji 

wodnej (Ilustracja 5). Materiał roślinny jest wprowadzany do garnka, który jest umieszczany na grillu lub 

perforowanej płycie nad wrzącą wodą. Pojemność pojemnika jest zmniejszona, ale może być możliwe 

osiągnięcie wysokiej gęstości pakowania, ponieważ materiał roślinny nie jest zawieszony w wodzie. 

Korzyści płynące z destylacji parowej i wodnej w porównaniu z destylacją wodną są następujące: 

•Wyższa wydajność oleju. 

•Składnik olejowy jest mniej wrażliwy na zmiany ze względu na wilgoć i przewodność cieplną 

nieruchomego źródła ciepła. 

•Efekt refluksu jest zminimalizowany. 

•Powtarzalna jakość oleju. 

•Szybszy proces 

•Efektywność energetyczna 

 

Ilustracja 5. Schematyczne przedstawienie układu destylacji parowo-wodnej z przegrodą, aby zapobiec 

bezpośredniemu kontaktowi wody z materiałem roślinnym na perforowanej siatce. 

Proces destylacji materiału z instalacji destylującej parą produkowaną poza kotłem nazywany jest 

destylacją parową (rys. 6). Materiał roślinny jest podparty na perforowanej siatce nad wlotem pary 

wodnej, podobnie jak w procesie destylacji parowo-wodnej. Korzyści i wady destylacji parowej 

są następujące: 

•Ilość i jakość pary można kontrolować. 
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•Mniejsze ryzyko uszkodzenia termicznego, ponieważ temperatura generalnie nie przekracza 100°C. 

•Najbardziej powszechny proces ekstrakcji olejków eterycznych na dużą skalę. 

•Jest to preferowana metoda ekstrakcji dla przemysłu dostarczającego zapachy i aromaty. 

•Istnieje znacznie wyższy wymóg kapitałowy, a w przypadku tanich olejków okres zwrotu może wynosić 

ponad 10 lat. 

•Wymagają wyższego poziomu umiejętności technicznych i produkcji. 

•Wyższy poziom umiejętności w zakresie napraw i konserwacji. 

 

 

Ilustracja 6. Schematyczne przedstawienie jednostki destylacji parowej 

 

Projektując system destylacji, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii: 

• Teren 

• Dostępność odpowiedniej wody 

• Źródło energii: prąd, paliwo kotłowe 

• Łatwy dostęp do transportu 

• Wykwalifikowana i niewykwalifikowana siła robocza 

• Bliskie sąsiedztwo materiału roślinnego 

• Dostęp do producentów i mechaników w celu naprawy 

• Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka odpadami  
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Opłata za destylację  

(ile materiału może być przetwarzane w jednym cyklu) 

• Rozmiar aparatu destylacyjnego 

• Gatunki roślin i zawartość olejku 

• Zawartość olejku   

• Dzienna objętość i stan materiału roślinnego 

• Częstotliwość dostaw materiałów 

• Wstępny proces obróbki (siekanie, kruszenie, proszkowanie, maceracja) 

• Czas zużyty na naładowanie aparatu destylacyjnego 

• Możliwość przechowywania materiału roślinnego przed destylacją w złych warunkach pogodowych 

• Usuwanie odpadów po destylacji. 

 

Aparat destylacyjny  

• Projekt oparty na metodzie destylacji; zasięgnij profesjonalnej porady 

• Najlepiej wykonany ze stali nierdzewnej 

• Wielkość zależna od mocy kotła 

• Czas destylacji zależy od wysokości ładunku, natężenia przepływu i ciśnienia pary 

• Łatwe ładowanie i rozładowywanie 

Bojler   

• Musi wytwarzać wystarczającą ilość pary, aby odpowiednio usunąć olej z materiału roślinnego 

• Niskie ciśnienie (nasycona para wodna) lub sprężone (sucha para) 

• Poszukaj profesjonalnych porad dotyczących projektowania i dostępu w celu naprawy i konserwacji 

Skraplacz  

• Rolą skraplacza jest zamiana oleju i pary wodnej z powrotem na ciecz 

• Dwa główne typy: spiralna rura lub rura wielotubowa 

• Rura wielotubowa jest trudna do wykonania, wymaga bieżącej wody, zapewnia dobry przepływ ciepła, 

efektywne zużycie wody i nie zwiększa ciśnienia 

• Zwijana rura jest łatwa do wykonania, wymaga tylko zbiornika wody i okazjonalnego wykorzystania 

bieżącej wody, ale oferuje słabe przenikanie ciepła, zwiększa ryzyko wytworzenia się wysokiego ciśnienia 

podczas destylacji i nieefektywnie wykorzystuje wodę. 

Separator oleju 

• Konstrukcja separatora zależy od gęstości oleju 

• Wystarczająco duża pojemność, aby cząsteczki oleju tworzyły kropelki i łatwo oddzielały się od wody 

• Kontrolowana temperatura może być wykorzystana do wydajniejszej separacji 

• Poszukaj profesjonalnej porady dotyczącej projektowania, ponieważ słaba separacja wpływa na cały 

wysiłek destylacji w celu wydobycia ropy 
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Przechowywanie   

• System do filtrowania oddzielonego oleju 

• Przechowywanie w odpowiednich pojemnikach, które blokują światło 

• Metoda usuwania rozpuszczonej wody 

• Usuwanie pozostałości z aparatu destylacyjnego 

Jeżeli jest to możliwe, kondensator i separator w aparacie destylacyjnym powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej. W krajach rozwijających się dostęp do wyspecjalizowanych producentów, sprzętu 

i pracowników posiadających umiejętności w zakresie konserwacji i naprawy musi być brany pod uwagę 

przy projektowaniu systemu destylacji. Większość olejków eterycznych unosi się na wodzie, tj. ich 

dokładna grawitacja jest mniejsza niż 1, ale niektóre drewno i olejki korzeniowe są cięższe od wody. 

Oddzielanie olejków, których gęstość jest bliska gęstości wody lub gdzie olej zawiera jeden główny 

składnik, którego gęstość jest większa niż 1, podczas gdy inne składniki mają gęstość mniejszą niż 1, jest 

znacznie trudniejsze. Rozmieszczenie i działanie separatora musi być specyficzne dla wydobywanego 

olejku. Oprócz destylacji parowej, poszczególne uprawy, a w szczególności kosztowne przyprawy, są 

obecnie dodatkowo ekstrahowane za pomocą rozpuszczalników i dwutlenku węgla, ponieważ zapewnia 

to otrzymanie standaryzowanych ekstraktów o wysokiej jakości i bez zanieczyszczeń. Nowoczesne 

techniki ekstrakcji płynów lub gazów są coraz częstsze z powodu problemu pozostałości 

rozpuszczalników w żywności. 

 

Ekstrakcja 

Ekstrakcja jest podstawową funkcją dla preparatów botanicznych i odnosi się do masowej dyfuzji 

rozpuszczalnych substancji docelowych z nierozpuszczalnej stałej części rośliny do jej otoczenia. 

Pokrótce, ekstrakcja obejmuje następujące etapy: przenoszenie rozpuszczalnika na cząstki, 

desorbowanie związków z matryc roślinnych; rozpuszczanie rozpuszczalników i przenoszenie substancji 

rozpuszczonych do głównej cieczy. Ponieważ substancje rozpuszczone lub fitochemiczne mają inny 

charakter, wybór odpowiedniego rozpuszczalnika i techniki ekstrakcji ma kluczowe znaczenie dla 

preparatów botanicznych. Dostępnych jest wiele technik, takich jak płyn-ciało stałe, płyn nadkrytyczny, 

płyn pod ciśnieniem i ekstrakcja gorącą wodą pod ciśnieniem. 

 

Ekstrakcja cieczy stałej (SLE) 

Konwencjonalne metody ekstrakcji w stanie stałym i ciekłym (SLE) stosowane w przemyśle obejmują 

infuzję, odwarstwianie, macerację i perkolację, które są powszechnie stosowane w warunkach ciśnienia 

atmosferycznego z użyciem rozpuszczalników organicznych. W USA fitochemikalia są ekstrahowane przy 

użyciu ogólnie uznawanych za bezpieczne rozpuszczalników (GRAS), takich jak woda, aceton, metanol, 

glikol metylenowy, octan etylenu, dichlorek etylenu, alkohol izopropylowy, chlorek metylenu i heksan. 

Ze względu na różnice w polaryzacji, różne rozpuszczalniki wykazują różną selektywność w stosunku do 

związków docelowych. Wybór odpowiedniego rozpuszczalnika zależy od rozpuszczalności i polaryzacji 

docelowego związku w ekstrakcji cieczowo-stałej. W przypadku wyboru tej techniki należy dołożyć 

wszelkich starań, aby usunąć pozostałości rozpuszczalników organicznych z ekstraktów. Ekstrakcja 
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hiperforyny z balsamu przy użyciu 50 i 100% etanolu dała odpowiednio 21 i 64% całkowitej wartości 

odzyskiwalnej. Hiperforynowa ekstrakcja nie była możliwa, gdy jako rozpuszczalnika użyto tylko wody. 

Podwyższenie temperatury z 40 do 60°C nie wpłynęło na poprawę wydajności ekstrakcji. Chociaż nie 

podaje się plonów, glikozydy flawonolowe i trilaktony terpenowe są rzekomo ekstrahowane z suszonych 

liści Ginkgo biloba mieszaniną acetonu i wody, a następnie zagęszczane, suszone i odtworzone 

etanolem. Glikozydy tęczówkowe, katpol i aukubina zostały wyekstrahowane z liści Veronica longifolia 

z metanolem, etanolem, 2-propanolem i eterem.  
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Plony katalpolu wynosiły 0,8 ± 0,1,0,4 ± 0,1,0,2 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 mg/g suchej masy oraz zawartość 

aukubiny 0,6 ± 0,1,0,3 ± 0,1,0,2 ± 0,2 ± 0,0 ± 0,0 mg/g suchej masy otrzymano z wykorzystaniem 

metanolu, etanolu, 2-propanolu i ekstrakcjami eteru. Wykorzystanie etanolu, metanolu, acetonitrylu 

i acetonitrylu oraz acetonu do ekstrakcji silibiny A z nasion ostropestu dało odpowiednio 4,0 ± 0,1,1,1,5 ± 

0,1,5 ± 0,1 i 2,0 ± 0,1 mg/g suchej masy. Gafner i współpracownicy zgłosili całkowity odzysk saponin 

z korzeni P. chinquefolius odpowiednio 61,7 ± 0,1,59,4 ± 0,5 i 51,5 ± 0,2 mg/g suchej masy przy ekstrakcji 

z 50% etanolem i wodą glicerynową (20:40:40) i 65% gliceryną. Odzyskiwanie glikozydów irydoidowych, 

flawanoloignanu i saponiny pokazuje znaczenie selekcji rozpuszczalników w procesie SLE. 

 

Ekstrakcja płynem nadkrytycznym (SFE) 

Ekstrakcja płynem nadkrytycznym (SFE) opiera się przede wszystkim na sile solwatacyjnej płynów, która 

utrzymuje się powyżej punktu krytycznego. Ich bardzo niskie napięcia powierzchniowe ułatwiają 

penetrację do mikroporowatych substancji, takich jak matryce ziołowe. W SFE gęstość jest związana 

z mocą rozpuszczania. Zwiększenie mocy rozpuszczania można uzyskać poprzez zmianę dwóch 

parametrów: temperatury i ciśnienia. Ale zmiany tych parametrów nie zawsze mają wpływ na 

zwiększenie wydajności. W przemyśle ekstrakcji fitochemicznej dwutlenek węgla jest zazwyczaj 

wybranym rozpuszczalnikiem z uwagi na niską toksyczność, brak aktywności chemicznej i łatwość 

odzysku poprzez odprowadzanie CO2. Niemniej jednak należy stwierdzić dwie wady: podstawowe 

wyposażenie jest kosztowne, a technika nie nadaje się do ekstrakcji wszystkich substancji 

fitochemicznych. Z drugiej strony, dla niektórych fitochemikaliów, SFE-CO₂ znajduje rozległe 

zastosowanie. Całkowite kwasy tłuszczowe v-3 ekstrahowane z brązowych wodorostów morskich 

(Sargassum hemiphyllum) przez SFECO2 przy 37,9 MPa i 50 ° C dały 16,2 ± 1,3 mg / g suchej masy, 

w porównaniu do 13,1 ± 1,3 mg / g suchej masy, po ekstrakcji Soxhleta chloroformem - mieszaniną 

metanolu. Podobne odzyski witaminy E wynoszące około 22 mg / g suchej masy uzyskano przez SFE-C02 

przy 27,6 MPa i 40 ° C, albo przez SLE z mieszaniną chloroform-metanol. Procesy SFE-CO₂ mogą również 

obejmować stosowanie modyfikatorów, w których etanol można dodawać do CO2 w celu zwiększenia 

jego polarności. W preparacie fitochemicznym G. biloba, połączenie ekstrakcji pierwotnej z 70% 

etanolem, a następnie SFE-CO₂ z 5% modyfikatorem etanolu przy 300 MPa i 60 ° C, dało 2,1% 

terpenoidów i flawonoidów, podczas gdy SLE z chloroformem i aceton daje 1,8% wydajności. Jednak 

w przypadku niektórych klas związków dodanie modyfikatora nie zwiększa odzysku. Na przykład, 

hiperycyny i flawonoidów nie można było wyekstrahować za pomocą SFE-CO₂ z modyfikatorem 

z biomasy dziurawca. Ponadto dodanie modyfikatora ma poważne wady. Obecność modyfikatora może 

prowadzić do wyższej temperatury krytycznej, co może prowadzić do degradacji termicznej. Na przykład, 

aby pozostać w obszarze nadkrytycznym na wykresie fazowym, C02 zmieszany z 10% metanolem 

powinien być utrzymywany na poziomie 7,446 MPa i 60 ° C. Jednakże, przy zwiększaniu stężenia 

metanolu o 5%, parametry pracy SFE-CO₂ należy zwiększyć do 7,476 MPa i 73,48 ° C.  
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Wzrost temperatury może sprzyjać degradacji niektórych związków fitochemicznych. Ponadto 

modyfikator może kondensować się po rozprężeniu i pozostawiać resztki organiczne, co czyni ekstrakcję 

SFE-CO₂ metodą mniej przyjazną dla środowiska. 

Ekstrakcja cieczą pod ciśnieniem (PLE) 

Ekstrakcja cieczą pod ciśnieniem (PLE), znana również jako przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem, 

pojawiła się stosunkowo niedawno i wykorzystuje rozpuszczalniki organiczne o ciśnieniu około 14 MPa 

oraz temperatury ekstrakcji powyżej temperatury wrzenia rozpuszczalnika. Dzięki zwiększeniu ciśnienia 

i pracy w temperaturach rozpuszczalników lub powyżej ich temperatury wrzenia, PLE czerpie korzyści 

z krótkiego czasu ekstrakcji, niskiego zużycia rozpuszczalnika i wysokich wydajności ekstrakcji. Lepsza 

wydajność przy stosowaniu PLE wynika z następujących powodów: rozpuszczalność substancji 

rozpuszczonych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalnika; wysokie temperatury 

rozpuszczalników prowadzą do większej dyfuzji i lepszych interakcji rozpuszczalnik-rozpuszczalnik. 

Ekstrakcja hiperycyny z dziurawca zwyczajnego przy użyciu PLE przy 14 MPa, 60 ° C i metanolu 

spowodowała wytworzenie 3,5 mg / g suchej masy, w porównaniu do 2,8 mg / g suchej masy przez 

ekstrakcję Soxhleta. 
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