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Medicinalplanter til produktion
af naturmedicin præparater er et
marked i stigende vækst og ud-
gør et alternativ til den etablerede
landbrugsproduktion. Hvis udvik-
lingen fortsætter kan dyrkning og
produktion af medicinalplanter
udvikle sig til en vigtig niche af-
grøde i Danmark. En af de vigtig-
ste og ældste medicinalplanter,
der kan dyrkes i det danske klima,
er baldrian. Denne Grøn Viden
beskriver lægemiddelplanten
baldrian og dens anvendelse til
naturmedicin herunder dyrkning,
høst og forarbejdning af planten.

Oprindelse
Medicinalplanten baldrian
(Valeriana officinalis L.) er også
kendt under navne som læge-
baldrian og almindelig baldrian.
Baldrianfamilien (Valerianaceae)
omfatter over 250 arter som er
udbredt i Europa, Asien og det
østlige Nord Amerika, men kun
få af disse arter benyttes i natur-
lægemidler. Lægebaldrian er
vildtvoksende især i den tem-
pererede del af Europa og Asien

og det er hovedsagelig den art,
der benyttes i naturlægemidler.
Planten forekommer også i Dan-
mark hvor den træffes på kalk-
og muldrige, fugtige enge, bakke-
skrænter og overdrev samt i skove.
Lægebaldrian er dog relativ sjæl-
den i Danmark. Lægebaldrian er
en flerårig plante med en stærkt
forgrenet rodstok og en 50-100
cm høj blomsterstængel, med
velduftende hvide til svagt rosa,
hermafroditiske blomster. Planten
blomstrer fra midsommer med
kvastformede stande, se forsiden
og foto 1.

Drogen, som er de plantedele
der bruges medicinsk, består ude-
lukkende af plantens underjordiske
dele, idet mængden af aktive stof-
fer er størst i denne del af planten.

Baldrians underjordiske dele består
af en vertikal jordstængel (rhizom)
med adskillige rodlets og en eller
flere udløbere, se foto 2 og 3. Rød-
dernes farve spænder fra grågul
til lys gråbrun. Baldrianrødder er
kendetegnet ved en karakteristisk,
gennemtrængende lugt (nærmest
som gammelt læder), der bliver
stærkere med tiden og som mange
finder ubehagelig. Lugten skyldes
bl.a. duftstoffet isovaleriansyre,
der dannes ved enzymatisk hy-
drolyse af nogle af baldrianrodens
indholdsstoffer, se figur 1. Katte
holder meget af lugten og derfor
kaldes baldrian også Cat’s love
på engelsk og Katzenwurzel på
tysk. Både friskhøstede rødder
og tørrede rødder benyttes til
naturlægemidler.

Medicinsk anvendelse
og aktivstoffer

Lægebaldrian er en af de ældste
medicinalplanter man kender og
præparater baseret på baldrian,
har lige siden romertiden været
brugt som sedativ, dvs. som be-
roligende og afslappende middel
og har altid blevet betragtet som
værende god mod uro og søvn-
løshed. Desuden har baldrian
antispasmatisk effekt, dvs. er virk-
som mod kramper og spændinger.
De beskrevne virkninger er blevet
bekræftet i adskillige videnskabe-
lige undersøgelser, der har påvist,
at naturlægemidler baseret på
baldrianekstrakter påvirker cen-
tralnervesystemet og har en mu-
skel afslappende effekt samt har

en signifikant betydning for ind-
sovningsprocessen og forbedring
af søvnkvaliteten.

Der er lavet mange kemiske
undersøgelser af baldrianrødder
i bestræbelserne på at finde de
aktive stoffer, der menes at kunne
forklare plantens medicinske virk-
ninger. Udfra disse undersøgelser
er det blevet klart, at virkningen
ikke skyldes et enkelt eller få stof-
fer i roden, men en kombination
af flere kendte og ukendte ind-
holdsstoffer. Et stort antal biolo-
gisk aktive naturstoffer er påvist
i rødderne der kan inddeles i 4
hovedgrupper: æterisk olie, alka-
loider, valerensyrer og valpotriater.
Rødderne fra den europæiske
lægebaldrian indeholder typisk
0,5-1,0% æterisk olie, der hoved-
sagelig består af monoterpener

(f.eks. bornylacetat) og sesquiter-
penerne valeranon, valerianol og
valerenal. Den æteriske olie be-
nyttes bl.a. i parfumer og som
smagsstof i forskellige levneds-
midler. Alkaloiderne omfatter
især forbindelserne valerianin og
actinidin, og udgør sjældent mere
end 0,1% af røddernes tørvægt.
Til gruppen af kendte naturstof-
fer er det dog valerensyrerne og
valpotriaterne, der synes at spille
en central rolle for baldrians me-
dicinske virkninger, hvilket er
blevet bekræftet igennem flere
farmakologiske undersøgelser.
Valerensyrerne er sesquiterpe-
ner og består bl.a. af valerensyre,
hydroxyvalerensyre og acetoxy-
valerensyre, som normalt udgør
imellem 0,3-0,7% af røddernes
tørvægt. Valepotriaterne er en
blanding af iridoidforbindelser,
hvor hovedkomponenterne i
baldrian er acevaltrat, valtrat og
isovaltrat, der tilsammen normalt
udgør imellem 0,6-1,5% af rød-
dernes tørvægt, se figur 2. Vale-
potriaterne er dog ustabile og
nedbrydes delvist under opbeva-
ringen og forarbejdningen af rød-
derne, i ekstrakter og tinkturer til
især baldrinal og homobaldrinal,
se figur 2. Dette har dog ikke den
store betydning for kvaliteten af
drogen eller naturlægemidlet, idet
baldrinal og homobaldrinal også
menes at have medicinsk virkning.

Som tidligere nævnt benyttes
kun rødderne til naturmedicin
selvom de overjordiske dele også
indeholder mindre mængder af
de potentielt aktive naturstoffer.
Nogle præparater består af pul-
veriserede rødder, men normalt

anvendes et alkoholekstrakt af
rødderne eller et inddampet eks-
trakt, inkorporeret i kapsler eller
tabletter. Til standardisering og
karakterisering af baldrian præ-
parater benyttes i dag de stoffer
som, mere eller mindre beviseligt,
bidrager til virkningen af baldrian-
præparatet, dvs. valerensyrerne
og valepotriaterne.

Analyse af baldrianpræparater
eller drogen foregår ved højtryks-
væskekromatografi (HPLC), se
figur 3, for at sikre at kvaliteten
af produkterne er i orden. Des-
uden bruges HPLC i forbindelse
med udvælgelsen af genotyper
med et højere indhold af aktive
stoffer samt til kontrol og forbed-
ring af opbevaring og forarbejd-
ning af drogen med det ene for-
mål at forbedre kvaliteten af de
færdige naturlægemidler.

Dyrkning
Baldrian er hårdfør og den stiller
ingen særlige krav til klima og
jordbund. Den tåler høj fugtighed
i jorden, som dog ikke må være

Foto 1. Lægebaldrian omkring mid-
sommer (Valeriana officinalis L.)

Foto 2. Baldrianrod med adskillige
rodlets og flere udløbere, der stammer
fra en plante, som er udplantet tidlig
efterår og høstet i maj måned det
efterfølgende år

Foto 3. Baldrianrod med tydelig jord-
stængel og adskillige rodlets, der stam-
mer fra en plante, som er udplantet
i august måned og høstet i efteråret
det efterfølgende år

Figur 3. Kemisk analyse af præparater
og plantemateriale fra lægebaldrian
foregår ved HPLC. Her ses et repræ-
sentativ HPLC kromatogram fra ana-
lysen af et alkohol ekstrakt fra friske
lægebaldrianrødder for iridoidfor-
bindelserne acevaltrat, valtrat og
isovaltrat
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Figur 2. Kemiske strukturer af
sesquiterpener og iridoidfor-
bindelser, der anses for at være
blandt nogle af de aktive kom-
ponenter i baldrianrødder

Figur 1. Kemisk struktur af duftstoffet
isovaleriansyre, der udskilles fra baldrianrødder
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Medicinalplante med
beroligende og afslappende effekt

vandlidende. Rødderne udvikles
bedst i fed jord med et højt hu-
musindhold, men i dyrknings-
mæssig sammenhæng, er det mest
hensigtsmæssig at vælge en rela-
tiv let jord med få sten, som lader
sig sigte, for at lette rengøringen
af rødderne efter optagning. Ud-
viklingen af rødderne opnår et
maksimum efter 2-3 år, men de
kan også tages op efter en vækst-
sæson. Efter dyrkning af baldrian
bør der efterfølgende holdes en
pause på mindst 5 år for at bevare
et højt udbytte og for at undgå
spredning af skadedyr og syg-
domme. Mindre dyrkningsforsøg
med baldrian i Danmark har ikke
vist alvorlige angreb fra skadedyr
og svampe. Forud for etablering
af kulturen kan jorden med fordel
saneres for ukrudt, idet renhold-
ning efter etableringen besværlig-
gøres af udløbere fra baldrian.

Der er ingen krav om, at dyrk-
ningen af baldrian og andre medi-
cinalplanter skal foregå på økolo-
gisk certificerede ejendomme, men
det anbefales at dyrkningen fore-
går efter økologiske principper,
og at brugen af kemiske hjælpe-
stoffer begrænses til et minimum.
I øvrigt henvises til retningslini-
erne for god dyrkningspraksis
(GAP).

Kulturetablering og
kulturpleje
Den største sikkerhed ved eta-
blering af kulturen opnås ved
udplantning af frøplanter. Det er
naturligvis muligt at så afgrøden
direkte på friland, men frøene er
temmelig dyre i anskaffelse og
de er vanskelige at håndtere pga.

deres størrelse (2-5 mm lange).
Spireevnen er relativ høj for nye
frø (ca. 80%) men tabes hurtigt
og kan være reduceret til ca. 30%
året efter. Frøene spirer normalt
indenfor 2-5 uger, se foto 4.

Planterne kan bredsås i spire-
bakker og udprikles i jordpotter,
eller de kan sås direkte i speed-
lingbakker. Når planterne er 5-10
cm høje, kan de udplantes med en
plantemaskine. Antallet af rækker
på plantemaskinen skal være af-
stemt efter de øvrige maskiner,
der skal bruges i kulturen, især
radrenser og rodoptager. Det stør-
ste udbytte opnås ved en række-
afstand på 50 cm og en plante-
afstand på 30 cm. Dette svarer til,
at der skal udplantes 84.000 plan-
ter pr. ha. Herefter er det vigtigt,
at udvikling af ukrudt reduceres
mest muligt, især rodukrudt som
kvikgræs forringer kvaliteten af
afgrøden. Hvis rødderne inde-
holder mere end 2% fremmede
plantedele kasseres de til medi-
cinsk anvendelse. Udsåning af
planterne i væksthus starter typisk
i juli/august måned, og planterne
vil derefter være klare til udplant-
ning i september/oktober måned.
Herved opnås en god etablering
af kulturen, der næsten svarer til
en vækstsæson i marken.

Blomstersætning og frøudvik-
ling lader til at være hæmmende
for udviklingen af rødderne, hvor-
for det kan være en fordel at slå
blomsterne ned, gerne med en
grønthøster, mens blomstringen
er på sit højeste. Da baldrian selv
kan være et besværligt ukrudt, re-
ducerer man således også risikoen
for uhensigtsmæssig spredning
ved at fjerne blomsterne. Man

skal dog være opmærksom på, at
man ikke fjerner for meget blad-
masse og derved hæmmer plan-
tens muligheder for fortsat vækst.

Gødskning
Jorden bør gødes med kvælstof,
kalium og fosfor før udplantning
for at hæve udbyttet og kvaliteten
af rødderne. Dårlig gødskning gi-
ver mange og tynde rødder med
relativt lavt indhold af aktive stof-
fer. Gødningsbehovet for fosfor og
kalium bør vurderes på grundlag
af jordanalyser. Ligeledes må be-
hovet for tilførsel af nitrogen vur-
deres. Der findes ingen resultater
fra nordiske gødningsforsøg, men
i Tyskland tilrådes det at tilføre
10-15 kg kvælstof (N-min) pr. ha
i vækstsæsonen. Ligeledes tilrådes
det at tilføre 10 kg fosfor og 20 kg
kalium om foråret pr. ha.

Høst og forarbejdning
Dyrkningsforsøg har vist, at rød-
derne har det største indhold af
aktivstoffer i det sene efterår før
frosten sætter ind, eller i det tid-
lige forår når frosten går af jorden
igen. Rodudbyttet kan variere
meget, men er typisk på mellem
2000-3000 kg friskvægt (svarende
til 300-500 kg tørvægt) pr. ha.
Markedsprisen varierer stærkt
og er afhængig af kvaliteten. Al-
mindeligvis vurderes varen med
hensyn til indholdsstof, mængde
og leveringssikkerhed, hvorefter
opkøberen giver et tilbud.

Inden rødderne høstes, typisk
om efteråret, fjernes de overjordi-
ske dele med f.eks. en grønthøster,
hvorefter rødderne kan tages op

med en traditionel frilægger.
Jorden rystes af, hvorefter de kan
vaskes i f.eks. en gulerodsvasker.
Rødderne tørres med rigeligt luft
ved 35-40 ˚C. Efter tørring er rød-
derne klar til at indgå i naturme-
dicin præparater efter den nød-
vendige videreforarbejdning. Rød-
derne opbevares i tætte beholdere
for at undgå, at katte og skadedyr
angriber rødderne. Det er muligt
at opbevare rødderne i op til 2 år,
uden at deres medicinske egen-
skaber forringes.

Konklusion
• Lægebaldrian har en beroligende

og afslappende effekt og har i
folkemedicinen ofte været brugt
som middel mod uro og søvn-
besvær.

• Baldrianrødder er kendetegnet
ved en karakteristisk, gennem-
trængende lugt, der bliver stær-
kere med tiden og som mange
finder ubehagelig, men som
bl.a. tiltrækker katte.

• Til naturmedicin benyttes rød-
derne, som indeholder de aktive
stoffer. Aktivstoffer anses bl.a.
for at være sesquiterpener

(f.eks. valerensyre, hydroxyvale-
rensyre og acetoxyvalerensyre)
og valepotriater (f.eks. aceval-
trat, valtrat og isovaltrat).

• Den største sikkerhed ved etab-
lering af kulturen opnås ved ud-
plantning af frøplanter. Udsåning
af planterne i væksthus starter
typisk i juli/august måned, hvor-
efter de er klar til udplantning
i september/oktober måned.

• Udviklingen af rødderne fra
lægebaldrian opnår et maksi-
mum efter 2-3 år, men de kan
også tages op efter en vækst-
sæson. Efter dyrkning af bal-
drian bør der efterfølgende
holdes en pause på mindst 5
år. Rødderne høstes om efter-
året, hvor koncentrationen
af aktivstoffer er størst.

• Baldrian er hårdfør og stiller
ikke særlige krav til klima og
jordbund. For at lette høsten
og rengøringen af rødderne
anbefales dyrkning på en let,
stenfri og dyb jord, som lader
sig sigte.

Foto 4.
Spirende lægebaldrian på friland
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