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I denne Grøn Viden beskrives bag-
grunden for et forskningsprojekt
ved Danmarks JordbrugsForsk-
ning (DJF) og Grønt Center i
Holeby på Lolland, vedrørende
medicinalplanten amerikansk gin-
seng (Panax quinquefolium L.) samt
enkelte resultater fra projektet.
Projektet foregår i samarbejde med
Østsjællands Landboforening,
Scanphyt ApS og en række avlere.

Baggrund
Ginseng er i dag et anerkendt
naturlægemiddel, og markederne
i Amerika og Europa er i stærk
vækst. Alene i Danmark omsæt-
tes for over 100 mio. kr årligt i
detailledet, og på det europæiske
marked menes omsætningen at
være flere mia. kr.

Amerikansk ginseng dyrkes
i USA og Canada under klima-
og jordbundsforhold, der svarer til
de danske. Etablering af en dansk
produktion af ginseng kræver dog

belysning af en række forhold, der
undersøges i forskningsprojektet
„Dansk dyrkning og forarbejdning
af højværdiafgrøden ginseng
(Panax quinquefolium L.)“. Projek-
tet finansieres af Direktoratet for
FødevareErhverv, Afdeling for
Prydplanter og Vegetabilske Føde-
varer, DJF og Grønt Center. De
overordnede målsætninger er:

• At klarlægge, om det er muligt
at dyrke ginseng i Danmark
med et lignende eller højere
udbytte end det amerikanske
niveau samt at opnå en tilsva-
rende eller bedre kvalitet hvad
angår aktive indholdsstoffer.

• At opnå tilstrækkelige dyrk-
nings-, forarbejdnings- og af-
sætningsmæssige erfaringer til
opstart af en dansk produktion.

• At undersøge mulighederne for
at forbedre metoderne til dyrk-
ning og forarbejdning af gin-
seng.

Danmarks JordbrugsForsknings
opgave i projektet er at igangsætte
forskning og udvikling inden for
frøbehandling, vævskultur, gene-
tisk variation og forædlingsmulig-
heder samt bestemme indhold af
kemiske indholdsstoffer. Sidst-
nævnte indebærer analyser af
danske ginsengprodukter for ak-
tive indholdsstoffer og udvikling
af nye metoder til ekstraktion fra
ginsengrødder (se foto 1) med
henblik på at bevare og dokumen-
tere mængden af aktive indholds-
stoffer i danske ginsengpræpara-
ter. Dyrkningsforsøg og prøve-
dyrkninger varetages af Grønt
Center i samarbejde med en
række avlere.

Oprindelse og medicinsk
anvendelse
Ginseng er især kendt fra Asien og
Amerika, hvor man i årtusinder
har anvendt roden som en slags
livseliksir på grund af dens mange
gavnlige egenskaber. Ginseng er
en flerårig urteagtig plante, fra
plantefamilien Araliaceae, hvor
også vor hjemlige vedbend
(Hedera helix L.) henhører.

 I Nordamerika findes to
ginsengarter, Panax quinquefolium
L. (amerikansk ginseng) og P.
trifolius L. (dværg ginseng), hvori-
mod der findes mange asiatiske
arter, bl.a. P. notoginseng F. H. Chen
(kinesisk ginseng), P. japonicus C.
A. Meyer (japansk ginseng), P.
vietnamensis Ha & Grushv. (viet-
namesisk ginseng) og P. ginseng C.
A. Meyer (koreansk ginseng). De
kommercielt vigtigste arter er
amerikansk, kinesisk og koreansk
ginseng.

Ginsengs helbredende og fore-
byggende egenskaber bliver ofte
forbundet med plantens indhold
af ginsenosider (dammaran sapo-
niner) og polyacetylener, selvom
ginseng indeholder mange andre
stoffer og mineraler. Specielt de
ginsengproducerende lande har
igennem en intensiv forsknings-
indsats isoleret og identificeret
ginsenosider og polyacetylener fra
planterne og undersøgt stoffernes
biologiske og medicinske betyd-
ning. Resultaterne viser, at ginse-
nosiderne reducerer stress, øger
kroppens modstandskraft mod
sygdomme, og øger menneskets
fysiske og psykiske præstationer.
Derudover skulle ginseng øge
insulinproduktionen hos diabe-
tikere.

Talrige laboratorieundersøgel-
ser har vist, at polyacetylenerne er
virksomme overfor forskellige ty-
per cancer både in vivo og in vitro.
Det ser således ud til, at ginseng
kan forebygge udviklingen af nogle
former for cancer. I nyere viden-
skabelige undersøgelser har man
fundet, at risikoen for udvikling af
cancer reduceres ved indtagelse af
ginseng.

Til ginsengpræparater benyttes
roden, som omdannes til presse-
saft, males til granulat eller ekstra-
heres med alkohol. Præparaterne
sælges i form af mikstur eller tab-
letter (se foto 2). Anbefalet daglig
dosis svarer til mellem 0.5 og 1.0 g
tørret rod. Dosis kan være større,
hvis indtagelsen hænger sammen
med sportspræstationer eller resti-
tuering efter sygdom. Regelmæs-
sig indtagelse giver den bedste ef-
fekt, dog skal man holde en pause
ind imellem. Selvom de overjordiske

dele indeholder aktive ginsenosider
og polyacetylener, bruges de ikke
i ginsengpræparater, da der for det
meste anvendes sprøjtemidler un-
der dyrkningen, og fordi rødderne
først høstes efter at bladene er
visne.

Aktive indholdsstoffer
De vigtigste ginsenosider i gin-
seng anses for at være Rb1, Rb2, Rc,
Rd, Re og Rg1 (se figur 1). Falcarinol
(synonym: panaxynol) og panaxydol
(se figur 1) anses for de vigtigste
polyacetylener. Selvom de ameri-
kanske og asiatiske ginsengarter
er ens i virkemåde,  er de alligevel
lidt forskellige m.h.t. kemiske
indholdsstoffer; dog findes de
mest aktive ginsenosider og
polyacetylener i alle arter.

Vi har udviklet kemiske
analysemetoder til at bestemme
og måle de vigtigste ginsenosider
(figur 2) og polyacetylener i pro-
dukter fra amerikansk ginseng.
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Metoderne kan bl.a. bruges til at
udvælge plantepopulationer med
et stort indhold af aktive stoffer for
at forbedre præparaternes kvalitet
samt rentabiliteten af ginseng-
produktionen.

Ginsenosiderne er kemisk me-
get stabile, hvorimod polyacety-
lenerne nedbrydes af lys og varme.
Normalt tørres rødderne ved 30-
40ºC, som desværre medfører, at
polyacetylenerne i det færdige
produkt næsten er forsvundet.
Derfor har vi udviklet en skånsom
metode til at forarbejde rødderne,
så både polyacetylenerne og

ginsenosiderne er tilstede i de
færdige præparater (metoden vil
blive beskrevet i et senere num-
mer af Grøn Viden).

Kemiske undersøgelser af 2
år gamle planter af amerikansk
ginseng dyrket i Danmark viser,
at indholdet af de vigtigste gin-
senosider og polyacetylener er
sammenlignelige med amerikansk
ginseng dyrket i USA og Canada,
(tabel 1). Det viser, at vi i Dan-
mark kan producere ginseng,
der  i kvalitet kan konkurrere
med produkter fra ginseng-
plantens hjemlande.

Tabel 1. Indholdet af de vigtigste ginsenosider i dansk dyrkede 2-årige rødder.
Indholdet af ginsenosider adskiller sig ikke væsentligt fra tilsvarende rødder
importeret fra USA og Canada.

Foto 1. Dansk dyrkede 2-årige
amerikansk ginsengrødder
(Panax quinquefolium L).

Foto 2. Eksempler på ginsengmikstur og -tabletter,
der kan købes i håndkøb i Danmark.

Figur 1. Kemiske strukturer af de vigtigste
ginsenosider og polyacetylener i ginseng.

Forsiden. Ginsengplanter i marken.
Ginsengplante med rod. Figur 2. Kemisk analyse af ginsengrødder- og præparater

foregår ved højtryksvæskekromatografi (HPLC). Her ses et
repræsentativt HPLC kromatogram fra analysen af 3-årige
rødder af amerikansk ginseng for ginsenosider.
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Spørgsmålet er blot, om vi kan
opnå de samme eller bedre ud-
bytter af ginsengroden ved dyrk-
ning i Danmark via forbedrede
dyrkningsmetoder og/eller foræd-
ling hen mod et øget indhold af
aktive stoffer.

Dyrkning
Produktionstiden for ginseng er
typisk 3-5 år før roden høstes.
Resultater fra mindre dyrknings-
arealer tyder på, at man i Dan-
mark kan opnå de samme høst-
udbytter som i USA og Canada.
En god høst giver op til 2500-
3000 kg/ha af tørret rod. Mar-
kedsprisen for tørret ginsengrod
er ca. 350 kr./kg, men svinger me-
get. Budgettal fra Canada viser,
at omkostningerne ved en 4 års
ginsengproduktion ligger på ca.
0,6-0,7 mio. kr./ha, og at afgrøden
kan afsættes til ca. 1,0 mio. kr./ha.

Produktion, rådgivning og
afsætning i Danmark

Grønt Center, et udviklingscenter
for landbrug, agro- og levneds-
middelindustri, foretager i øjeblik-
ket dyrkningsforsøg med ginseng
i samarbejde med en række land-
mænd. DJF i Årslev står for bl.a.
formering, forarbejdning og ke-
misk analyse af plantemateriale.
Vil man i gang med at dyrke gin-
seng, kan man derfor henvende
sig til enten Grønt Center eller
DJF i Årslev.

En række firmaer og forskere
har i nogen tid arbejdet med at ud-
vikle en dansk produktion af andre
medicinalplanter end ginseng. Et
væsentligt problem er mangel på
information om produktion af
småplanter og frø, dyrkningsvej-
ledninger og afsætning af det fær-
dige produkt. Derfor er der i år
2000 oprettet Center for Dansk
Plantemedicin, som på hjemme-
siden www.plantemedicin.org op-
bygger en oversigt over danske ak-
tører. Råvareproducenter opfordres
til at lade sig registrere på hjem-
mesiden, så der kan oprettes lokale
ERFA-grupper, og medicinprodu-
center nemmere kan finde poten-
tielle kontraktavlere.

Ginseng dyrkes normalt på vel-
drænede højbede, der etableres
ved pløjning (foto 3). Frøet kræver
en lang forbehandling for at
kunne spire. Traditionelt sås for-
behandlet frø om efteråret og
dækkes med halm, som beskytter
mod frost og ukrudt samt holder
på fugten. Fra frøhøst til spiring
går typisk ca. 18 måneder, og gen-
nemsnitligt spirer kun 60% af frø-
ene (foto 4). Frøbehandling og spi-
ring af ginseng vil blive beskrevet
mere indgående i senere numre af
Grøn Viden, der også vil indeholde
flere detaljerede oplysninger om
selve dyrkningen og om mulighe-
derne for forædling af ginseng.

Efter tredje år kan man høste
roden, hvilket kan foregå med
en modificeret løgfrilægger.

Amerikansk ginseng vokser
bedst ved ca. 70-80% skygge.
Dens naturlige vækstområder er
derfor skove, hvor træerne sørger

for den nødvendige skygge. Ved
dyrkning på åbne arealer er det
nødvendigt at overdække med
skyggenet (foto 3).

Dyrkning af ginseng i USA og
Canada har vist, at svampeangreb
er et problem, hvilket endnu ikke
er observeret i Danmark. Man skal
dog være opmærksom på de
svampesygdomme, der findes i
USA og Canada, da frøet endnu
importeres fra de lande. Derimod
viser danske dyrkningsforsøg, at
angreb fra skadedyr (især snegle)
kan være et problem i de første
vækstår. Desuden er ginseng me-
get følsom overfor konkurrencen
fra ukrudt, og skal derfor ren-
holdes meget intensivt.

Arealer, der har været benyttet
til dyrkning af ginseng, kan nor-
malt ikke genanvendes til ginseng.
Selv efter mange år kan udbyttet
være betragteligt lavere og syg-
domspresset stort.

Konklusion

• Ginseng benyttes for at øge
kroppens modstandskraft mod
sygdomme og menneskers fysi-
ske og psykiske præstationer.
Ginseng kan muligvis modvirke
udviklingen af cancer. Til natur-
medicin benyttes kun roden.

• De aktive indholdsstoffer i
amerikansk ginseng (Panax
quinquefolium L.) anses for at
være ginsenosider og polyace-
tylener.

• Foreløbige resultater tyder på,
at dansk dyrket ginseng er af
mindst samme kvalitet med
hensyn til aktive indholdsstoffer
som ginseng dyrket i USA og
Canada, og at tilfredsstillende
udbytter kan opnås.

• Dyrkningsforsøg med ginseng i
Danmark har vist, at angreb fra
især snegle kan være et problem.
Effektiv forebyggelse/bekæm-
pelse af ukrudt er nødvendig.
Ginseng dyrkes i ca. 70-80%
skygge i 3-5 år før roden høstes.

Foto 3. Dansk dyrkede
ginsengplanter i højbede.
Nettet sørger for den nød-
vendige skygge, da ginseng-
planter vokser bedst ved
ca. 70-80% skygge.

Foto 4.
Gingsengfrø

Yderligere information om ginseng kan bl.a. findes i flg. bøger:

Weber, H. Chr., Zeuske, D. og Imhof, S. (1998). Ginseng in Europe,
Proceedings of the First European Ginseng Congress. Philipps-
Universität, Marburg, Germany.

Scott Persons, W. (1994). American Ginseng - Green Gold. Bright
Mountain Books, Inc., North Carolina, USA.

Oliver, A. L. (1998). Ginseng Production Guide for Commercial
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