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Figur 2. Kemisk analyse af rød solhat præparater foregår ved højttryks væs-
kefase kromatografi (HPLC). Her vises to repræsentative HPLC kromato-
grammer fra analysen af ekstrakter af tørret herba for a) cichoriesyre og
andre kaffesyrederivater og b) alkamider. Numrene på toppe i kromatogram-
merne refererer til forbindelserne i figur 1.

Plantemedicin i Danmark

Flere EU-lande har en lang tradi-
tion for produktion af naturlæ-
gemidler. I Tyskland, receptud-
skrives f.eks.  mange naturlæge-
midler hyppigt af læger til be-
handling af sygdomme. I Dan-
mark er dyrkning og forarbejd-
ning af lægemiddelplanter ikke
udbredt, selvom vort klima er
velegnet til dyrkning af en lang
række af sådanne planter.

Indtil 1993 anerkendte man i
Danmark kun at planteproduk-
ter tilhørte kategorien lægemid-
ler eller fødevarer (kosttilskud).

Et lægemiddel består i hoved-
reglen af en eller flere definerede
kemiske forbindelser med en
præcis og dokumenteret effekt.
De kan enten være syntetisk
fremstillede eller være udvundet
fra planter, svampe eller bakte-
rier. Et naturlægemiddel kunne
før 1993 sælges som en fødevare
(kosttilskud), blot det kunne do-
kumenteres, at det ikke var ska-
deligt for helbredet. I 1993 blev
lov om lægemidler udvidet til
også at omfatte naturmedicin.
Ifølge den ny lovgivning på om-
rådet er naturmedicin præpara-
ter fremstillet af naturprodukter,

der har en velkendt anvendelse i
folkemedicinen, og som har en
videnskabelig dokumenteret ef-
fekt, der er offentliggjort i aner-
kendte tidsskrifter og faglittera-
tur. Dertil er der et krav om, at
de enkelte naturmedicinpræpa-
rater er standardiserede. Det be-
tyder, at præparaterne skal have
samme indhold af et eller flere
markørstoffer. Som markørstof-
fer vælges ofte dem, der menes
at give naturlægemidlet den øn-
skede effekt. En godkendelse af
et naturlægemiddel efter disse
nye regler indebærer, at man må
reklamere for den medicinske ef-
fekt af præparatet. Der godken-
des dog kun virkninger for ikke
livstruende sygdomme som
f.eks. nedtrykthed, hovedpine,
forkølelse og kun hvis bivirknin-
gerne er så små, at præparaterne
kan sælges i håndkøb.

Dette nummer er det første i
en række af artikler om Afdeling
for Prydplanter og Vegetabilske
Fødevarer, Danmarks Jordbrugs-
Forsknings projekter inden for
lægemiddelplanter, som foregår
i et tæt samarbejde med flere ak-
tører på området, bl.a. Scanphyt
ApS, Farmaceutisk Højskole,
Grønt Center og Rigshospitalet. I
dette første nummer beskrives
lægemiddelplanten rød solhat
(latinske navn: Echinacea purpu-
rea (L.) Moench.).  Tidligere be-
skrivelser af dyrkning af læge-
middelplanter i Grøn Viden
Markbrug kan ses i nr. 131
(1994), dyrkning af bukkehorn
(Trigonella foenum graecum), og i
nr. 145 (1994), dyrkning af natlys
(Oenothera biennis).

Oprindelse og anvendelse

Rød solhat (Echinacea purpurea
(L.) Moench.) stammer oprinde-
ligt fra det mellemste vesten i
USA, hvorfra den blev bragt til
Europa i mellemkrigsårene i det
forrige århundrede. Udover at
være en populær haveplante,
som hovedsageligt er udviklet i
Holland, er den også meget an-
vendt til naturmedicin. Planter
til det sidstnævnte formål er
overvejende udviklet i Tyskland.
Den folkemedicinske anvendelse
af rød solhat stammer fra de
nordamerikanske indianere, der
benyttede planten mod forkølel-
se og infektioner. Lægevidenska-
belige undersøgelser har bekræf-
tet, at rød solhat virker mod vis-
se virus- og bakteriesygdomme
samt er effektiv til at fremme sår-
heling og til behandling af infek-
tioner.

Aktive indholdsstoffer
Der er lavet mange kemiske un-
dersøgelser på rød solhat og be-
slægtede arter (Echinacea angu-
stifolia D.C. og E. pallida (Nutt.)
Nutt.) for bl.a. at identificere de
aktive indholdsstoffer, som kan
forklare deres gavnlige egenska-
ber. De vigtigste aktive indholds-
stoffer i rød solhat anses for at
være polysaccharider, cichorie-
syre (forbindelse 1) og andre kaf-
fesyrederivater samt alkamider
(f.eks. forbindelserne 2-5), se fi-
gur 1 og 2. Videnskabelige un-
dersøgelser har vist at disse for-
skellige typer af forbindelser alle
har en immunstimulerende virk-

cichoriesyre og alkamider, se fi-
gur 2. Disse metoder bruges des-
uden i forbindelse med udvæl-
gelsen af genotyper med et stør-
re indhold af aktive stoffer for
derved at forbedre naturmedi-
cinpræparaternes kvalitet.

Dyrkning
Den stigende interesse for natur-
lægemiddelprodukter fra rød
solhat og beslægtede arter er den
direkte årsag til, at det har været
nødvendigt at frede de naturlige
bestande i USA for at sikre deres
forbliven i naturen. Vil man der-
for anvende rød solhat til natur-
medicin, må den fremskaffes via
dyrkning.

Rød solhat er relativt hårdfør
og stiller ikke særlige krav til
klima. For at kunne høste rød-
derne er det dog nødvendigt, at
man anvender en let, stenfri og
dyb jord, som lader sig sigte. Det
er en fordel, hvis jordbunden er
muldagtig og ikke vandlidende,
og at den er fri for rodudkrudt.
Rød solhat dyrkes typisk over 3
år, og der bør efterfølgende hol-
des en længere pause for at und-
gå spredning af skadedyr og
sygdomme. Desuden skal der ta-
ges hensyn til risiko for gennem-
voksning ved valg af efterfølgen-
de afgrøde. Dyrkningsforsøg
med rød solhat i Danmark har
ikke vist alvorlige angreb fra
skadedyr og svampe. Derimod
er rød solhat meget følsom over-
for konkurrencen fra ukrudt un-
der etableringen, og derfor skal
renholdelsen være meget inten-
siv, men allerede fra 2. vækstsæ-

son reducerer de tæt voksende
stauder ukrudtstrykket. Ved
dyrkning af medicinal planter er
brugen af pesticider og herbici-
der ikke tilladt, hvis man ønsker
høje afregningspriser, men  be-
kæmpelsesmidler er principielt
ikke forbudt.

Prøvesåninger i Danmark har
gentagne gange faldet dårligt ud,
og det er derfor bedst at dyrke
en forkultur. Prøvedyrkninger i
Danmark har vist at fremspiring
i skovbriketter i et væksthus er
optimal. Herefter flyttes planter-
ne ud til afhærdning, hvorefter
planterne sorteres og er klar til
udplantning. Hele processen fra
frø til udplantningsklar plante
tager ca. 2 måneder, se figur 3.
Udplantningen foretages fra maj
til oktober, men allerede det fore-
gående efterår skal markarealet
pløjes og klargøres. Planterne

prikles ud i bede med en bredde
som et traktorspor. Det kan ske
ved hjælp af planterør eller med
en grønsagsplantemaskine, se fi-
gur 4 og 5. Der går ca. 80.000
planter per hektar. I slutproduk-
tet tillades der maksimalt et ind-
hold på 2% andre urter, så ren-
holdelsen skal være ret intensiv.
For at minimere ukrudtsproble-
mer kan benyttes en ukrudts-
dug, da planternes blade let
knækker af ved radrensning.
Ukrudtsdugen er desuden med
til at opvarme jorden i rodzonen
og mindske problemer med ud-
tørring, se figur 4 og 5. Uden
dug vil én hektar i højsæsonen
kræve indsatsen af en fuldtid-
ansat med hakkejern. Før ud-
plantning vandes planterne
godt, og efter udplantning bør
der vandes i tørre perioder for at
undgå vækstreduktion.
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Figur 1. Kemiske strukturer af cichoriesyre (1) og de alkamider (2-5), der
forekommer i højest koncentration i rød solhat.
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ning in vitro og in vivo. Effekten
af disse stoffer overfor menne-
sker kendes dog endnu ikke i de-
taljer. Desuden besidder alkami-
derne en væsentlig biologisk ak-
tivitet overfor svampe og bakte-
rier.

Ved Danmarks JordbrugsForsk-
ning, Afdeling for Prydplanter
og Vegetabilske Fødevarer, har vi
udviklet nogle relativt simple ke-
miske analysemetoder til stan-
dardisering af rød solhat pro-
dukter. Som markør anvendes

Figur 3. Rød solhatplanter klar til udplantning.
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Rød Solhat
Dyrkning af lægemiddelplanter i Danmark

Høst og forarbejdning

Rød solhat står normalt 3 år før
den tages op. Det første og an-
det år høstes udelukkende det
grønne plantemateriale, kaldet
herba, til tørret herba eller pres-
sesaft, se figur 6. Saften og eks-
trakter af tørret herba indgår di-
rekte i naturlægemidler. Typisk
ekstraheres den tørrede herba
med 70% ethanol. I løbet af en
vækstsæson kan herbaen høstes
op til flere gange. Det 3. år hø-
stes atter herba til saft eller eks-
traktion, hvorefter roden tages
op. Ekstrakter af roden, kaldet
radix, bruges også direkte i na-
turlægemidler.
Det grønne plantemateriale hø-
stes med segl, mejetærsker eller
en Haldrup høhøster,  og rod-
stokken høstes om efteråret med
en traditionel frilægger. En god
høst giver omkring 8000 kg tør
herba per hektar om året samt

6000 kg rodtørstof per hektar ef-
ter det 3. år. Markedsprisen for
tørret herba er ca. 20 kr./kg og
for tørrede rødder ca. 100 kr./kg.

Forarbejdning af høstmateri-
alet sker hovedsageligt i frisk til-
stand. Kan planterne ikke sælges
friskhøstede, skal de tørres og ef-
terfølgende hakkes i samme ar-
bejdsgang. Efter tørring opbeva-
res høstmaterialet i papir- eller
jutesække beskyttet mod fugt og
lys.

Produktion, rådgivning og
afsætning i Danmark

En række firmaer og forskere har
i nogen tid arbejdet med udvik-
ling af en dansk produktion af
medicinalplanter. Et væsentligt
problem er mangel på informa-
tion om produktion af småplan-
ter og frø, dyrkningsvejledninger
og afsætning af det færdige pro-
dukt. Derfor er der i år 2000 op-
rettet Center for Dansk Plante-
medicin, som på hjemmesiden
www.plantemedicin.org opbyg-
ger en oversigt over danske aktø-
rer, som man kan henvende sig
til. Råvareproducenter opfordres
til at lade sig registrere på hjem-
mesiden, så der kan oprettes lo-
kale ERFA-grupper, og så medi-
cinproducenter nemmere kan
finde potentielle kontraktavlere.

Figur 4. Udplantning af rød solhat
med grønsagsplantemaskine.
Planterne sættes i en dug for at
undgå for mange ukrudtsproblemer.

KONKLUSION

• I folkemedicinen benyttes rød
solhat mod forkølelse og infek-
tioner. De gavnlige egenskaber
af planten er blevet bekræftet i
videnskabelige undersøgelser.
Til naturmedicin benyttes hele
planten.

• De aktive indholdsstoffer i rød
solhat anses for at være poly-
saccharider, alkamider samt ci-
choriesyre og andre kaffesyre-
derivater. Til standardisering
af præparater med rød solhat
anvendes indholdet af cicho-
riesyre og alkamider.

• Rød solhat dyrkes over 3 år. De
første 3 år høstes det grønne
plantemateriale (herba) til tør-

ret herba eller pressesaft. Roden
tages op i det 3. vækstår.

• Udplantning af hærdede 4 må-
neder gamle væksthusplanter
giver optimal vækst. Udplant-
ningen foretages fra maj til ok-
tober.

• Rød solhat er hårdfør og stiller
ingen særlige krav til klima.
Dyrkningsforsøg med rød sol-
hat i Danmark har ikke vist al-
vorlige angreb fra skadedyr og
svampe.

• Specielt det  første år er plan-
ten følsom overfor konkurren-
cen fra ukrudt. Desuden skal
renholdelsen være effektiv, da
der kun tillades et indhold på
op til 2% af andre urter i det
færdige produkt.

Figur 5. Udplantning af rød solhat
med planterør. Planterne sættes i en
dug for at undgå for mange
ukrudtsproblemer.

Figur 6. Høstning af grøn herba ved
hjælp af en skårlægger med
båndopsamler.
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