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Tillbakablick
För några år sedan slutade vi på Orchid att sälja den eteriska oljan från rosenträ, aniba rosaeodora. Den eteriska oljan för-
svann sakta från marknaden i hela världen vilket berodde på att trädet behövde skyddas.

Vi hade genom åren innan dess hunnit vänja oss vid alla fi na blandningar där den fantastiska eteriska oljan från rosenträ gjort 
sig känd för sin stärkande och stimulerande, antiinfektiösa och sammandragande effekt på huden samtidigt som den varit väl 
tolererad. 

Enligt FAO (Food and Agriculture Organization) så var Aniba rosaeodora “under ett hot av en icke hållbar exploatering för 
att utvinna en eterisk olja med ett högt innehåll av linalool.”

Den internationella organisationen konstaterade att den vilda populationen av rosenträ höll på att försvinna då återväxten 
var långsam och exploateringen stor.

Nu är arten helt skyddad av CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), 
enligt text i annex II. Där står att även om arten inte nu hotas av utrotning så skulle det kunna bli fallet om inte handeln med 
arten kontrolleras strikt.

Vi importerade rosenträ från Manao området i Brasilien och där var man bland de första att agera för att skydda trädet vilket 
ledde till att exporten av all eteriska olja stoppades och priserna steg drastiskt. 

Det blev mycket ruffel och båg på marknaden då det fanns stora pengar att tjäna med tvivelaktiga metoder. 
Det var till exempel skepp som seglade från avlägsna vikar i mörker smugglandes eterisk olja från 
rosenträ mm.

Så var står vi idag?
För att utvinna eterisk olja från rosenträ historiskt har man tidigare huggit ner hela trädet och destillerat veden. Nu har man under 
fl era års tid haft olika projekt på gång för att studera hur man på ett hållbart sätt kan skapa kontrollerade planteringar av rosenträ 
där man beskär träden och använder grenar och blad för destillering av den eteriska oljan istället. 

Den eteriska olja du kan köpa från Orchid Aroma kommer från ett sådant kontrollerat projekt i Brasilien (se bilderna här intill). 
Grenar och blad beskärs när trädet är 10 år gammalt under torrperioden juni till november. Det behövs ungefär 1 ton material för att 
få 18 kg eterisk olja.

Man har genom studier sett att det unga trädet ger mer eterisk olja. Genom att beskära grenar och blad efter ett kontrollerat intervall 
så får man ett välmående träd där grenar och blad  ger mer eteriska olja än det man tidigare fi ck när man högg ner trädet och använde 
veden.

Den kemiska sammansättningen av den eteriska oljan från ved är i princip densamma som när man destillerar grenar och blad.

Rosenträ är en väldigt populär ingrediens i parfym världen över och därför har den också varit så eftersökt. Dess doft har en upplyf-
tande, söt trädoft med drag åt det blommigt örtiga hållet. Toppnoterna kan variera beroende på oljans ursprung och kvalité. Oftast är 
de pepprigt kamferlika med en hint av cineol. 

Vi på Orchid tycker att den nu blivit ännu mer mångfacetterad i doften då den är mer utsökt subtil när även 
destillationen av blad ger den ett luft element kopplat till andning och en lätthet den inte haft tidigare.

Prova gärna och berätta vad du tycker!

Hur löste vi det?
Eterisk olja från rosenträdet består till 90 % av linalol och har en kromatografi sk profi l 
väldigt lik den eteriska oljan Ho blad (Cinnamomum camphora KT linalol) som kommer från 
Kina. Efter en noggrann jämförelse av de båda eteriska oljornas sammansättning så kunde vi 
ersätta användningen av rosenträ med ho blad.


