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Olejek eteryczny z chropawca wonnego opisywany w tym numerze przez 
autorów cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” rzadko pojawia się na rynku 
europejskim natomiast jest bardzo popularny w krajach Azji. W Indiach nasiona 
ajawain, bo tak brzmi w oryginale nazwa rośliny, są szczególnie cenione w 
medycynie i farmacji z powodu bardzo silnego działania antybiotycznego, oraz 
leczniczego na układ trawienny i choroby nerek. Zapach olejku eterycznego 
ajawain destylowanego z nasion i części naziemnych rośliny jest ostry, ziołowy 
z nutami goryczy stąd też olejek eteryczny nie zyskał popularności w Europie. 
Warto poznać szczegółowe zagadnienia kompleksowo opisane w artykule. 
Polecamy też lekturę jeszcze jednego „olejkowego” artykułu  z tego numeru, na 
temat mało znanego, a bardzo cennego olejku eterycznego z mirtu cytrynowego 
o pikantnie cytrynowym zapachu. 
W cyklu „Aromaterapia i Nauka” prezentujemy badania właściwości 
przeciwdrobnustrojowych wobec wielolekopornych bakterii dla olejku szałwii 
muszkatołowej, przeprowadzone w łódzkim Uniwersytecie Medycznym. 
Wykonane badania są bardzo obiecujące w świetle lekooporności  w przypadku 
bakterii gatunku Acinetobacter baumannii.      
W cyklu „Historie Ziołowe” tym razem autorka opisuje popularne polskie 
drzewo lipę, której kwiaty są źródłem niezwykle pięknego subtelnego zapachu z 
miodowymi nutami. Niestety substancje zapachowe lipy są nietrwałe i nie 
możemy cieszyć się olejkiem eterycznym z tej rośliny. Po raz pierwszy składniki 
zapachowe otrzymane metodą head-space opisywaliśmy już w 2002 roku w 
numerze 3 kwartalnika Aromaterapia. 
Tematem bardzo obszernie zaprezentowanym na łamach tego numeru 
kwartalnika są zagadnienia związane z kosmetyką i kosmetykami z naturalnymi 
olejkami eterycznymi stosowanymi w różnych formach kosmetycznych. Ze 
względu na obecnie ogromne zainteresowanie klientek kosmetykami 
naturalnymi  pojawia się możliwość wykorzystania dobroczynnego działania na 
skórę olejków eterycznych jako składników aktywnych, w dużej skali. 
Na zakończenie prezentujemy porady zapachowe od PTA. W otoczeniu zapachu 
olejku eterycznego yuzu polecamy spędzać czas w tych trudnych dla wszystkich 
warunkach izolacji domowej. Zapach olejku eterycznego yuzu niesie ze sobą 
subtelne nuty cytrusowe, jest dyskretny ale wyczuwalny dzięki swojej świeżości 
i z powiewem optymizmu, którego życzymy Państwu w całym nowym roku 
2021. 

 Iwona Konopacka-Brud 
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Streszczenie  
Olejek eteryczny mirtu cytrynowego (Backhousia citriodora F.Muell), INCI: Backhousia 
Citriodora Oil, jest kolejnym cennym produktem australijskim wchodzącym na rynki 
światowe. Autor, właściciel plantacji i producent prezentuje samą roślinę i właściwości 
otrzymywanego z niej olejku eterycznego o niezwykle wysokiej zawartości cytralu i 
wynikających stąd możliwości stosowania szczególnie w kosmetykach i wyrobach 
toaletowych, zarówno ze względu na zapach jak i na wyjątkowo silne działanie przeciw 
mikroorganizmom. 
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Abstract 
Essential oil of lemon myrtle (Backhousia citriodora F.Muell), INCI: Backhousia Citriodora 
Oil, is next in line of Australian products on international markets. The Author owner of 
plantation and production presents the plant and properties of its essential oil with extremely 
high content of citral and possibilities of its application in cosmetics and other products as 
excellent fragrance ingredient but first of all as unusually strong antiseptic. 
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Wydaje  się retorycznym pytanie czy może być coś 

bardziej cytrynowego niż  sama cytryna. Podobnie 

liście, które konserwują, czy herbata ze wszystkimi 

bezcennymi przeciwutleniaczami ale bez uderzenia 

kofeiny.  

Wystarczy zapytać o to rodowite australijskie 

dziecko, aby się dowiedzieć, że wszystko to można 

uzyskać z jednej rośliny i ich przodkowie robili to 

przez tysiące lat. Dobrą wiadomością dla nas 

współczesnych jest to, że ta wspaniała roślina 

ciągle jest z nami.  
Fot. 1 Autor przy sadzonkach



Super-gwiazda, pokorny ale silny mirt cytrynowy. We współczesnym 

świecie, zalewanym różnego poziomu nowościami, jeszcze nie tak dawno nie 

mieliśmy świadomości ogromnego potencjału tej rośliny (1).  

Mirt cytrynowy  (Backhousia citriodora F.Muell) rozpościera swoje piękne 

liście i rośnie dziko (choć bywa uprawiany jako roślina ozdobna) na 

subtropikalnych przybrzeżnych wzgórzach Nowej Południowej Walii i 

Południowego Queensland od tysiącleci. Był popularnym środkiem leczniczym 

pierwotnych mieszkańców kontynentu i atrakcyjnym składnikiem aromatów do 

potraw, a także ważnym składnikiem leków. Małe, przesycone kremową 

wydzieliną kwiaty, były w równym stopniu przyjemne dla oka jak ratunkiem dla 

ran i skaleczeń. Ludowi lekarze opowiadają o wielu sposobach użycia liści 

mirtu cytrynowego do leczenia ran, ale także przeziębień, grypy, czy bólu 

głowy. Z drugiej strony uczestnicy uczt wspominają niezwykły smak ryb którym 

do smaku dodawano mirt 

cytrynowy jako przyprawę. 

P o z a u ż y w a n i e m d o 

aromatyzowania potraw przez 

k u c h a r z y , z i e l a r z e w 

t r a d y c y j n e j m e d y c y n i e 

używali nalewek i wywarów 

z liści tej niezwykłej rośliny 

(2,3). 

Ma ona także szczególny związek z Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney w 2000 

roku, w czasie których wiele tradycyjnych australijskich wyrobów stało się 

przedmiotem promocji i sprzedaży szczególnie gościom zagranicznym. Wśród 

nich był oczywiście mirt cytrynowy. Jego nadzwyczajne, korzystne właściwości, 

stały się znane na całym świecie, którego mieszkańcy nieoczekiwanie 

uświadomili sobie, że istnieje doskonały antyseptyk, środek uspakajający, 

łagodzący napięcia nerwowe, przeciwgrzybiczy, przeciwbakteryjny, 

antyseptyczny i że jest to właśnie mirt cytrynowy. (Mimo, że już w 1983 roku 

Fot. 2. Autor w szkółce mirtu cytrynowego



mirt cytrynowy był opisany i uzyskał swoją łacińską nazwę, którą nadał mu 

botanik Ferdynand von Mueller dla uczczenia swojego przyjaciela misjonarza i 

botanika J. Backhouse – przyp.tłumacza). 

Oczywiście nie można ulegać całkowicie bezkrytycznym zachwytom nad 

niezwykłością tej rośliny. Z najwyższą możliwą zawartością cytralu 90-95% ta 

delikatna roślina zdobyła przewagę nad cytryną i innymi cytrusami szczególnie 

jeśli chodzi o właściwości antyseptyczne. Pozostałe składniki olejku 

eterycznego mirtu cytrynowego to myrcen, linalol i metyloheptanon występują 

praktycznie w ilościach śladowych.  Smukłe, szmaragdowe liście dają potężny 

oręż jako środek bakteriobójczy, silniejszy od olejku eterycznych eukaliptusa i 

drzewa herbacianego. Ponad 10 przeciwutleniaczy i substancji 

przeciwzapalnych zawartych w olejku eterycznym mirtu cytrynowego tworzy 

mieszaninę o bardzo szerokim spektrum oddziaływania na mikroorganizmy 

(3,4). Nie bez powodu jest uznawany za stworzony przez naturę własny środek 

odkażający. To, razem z intensywnym ale pikantnym cytrynowym zapachem, 

który długo pozostaje w pamięci, powoduje, że olejek eteryczny mirtu 

cytrynowego jest bardzo cenionym składnikiem takich produktów 

pielęgnacyjnych jak szampony i inne wyroby toaletowe. Liście można wysuszyć 

i sproszkować (np. na przyprawę) lub destylować z parą wodną i  uzyskać olejek 

eteryczny i/lub hydrolat. Wirus znany jako COVID-19 stworzył dodatkową 

możliwość w procesie rosnącego 

z a p o t r z e b o w a n i a n a s z e r e g 

preparatów o w łaściwościach 

antyseptycznych, czyszczących, 

wykrztuśnych, higienicznych i 

immunologicznych. Niektóre z nich 

zawierają już olejek eteryczny mirtu 

cyt rynowego, k tóry zaczyna 

spychać cytrusy z ich pozycji 

niezastąpionych środków przeciwmikrobowych.   

Fot. 3. Mirt cytrynowy krzewy



W 2017 roku, po raz pierwszy poznałem zapach mirtu cytrynowego, w czasie 

podróży do Bayron Bay. Wędrując w głąb dalekiej północy nadbrzeżnych 

regionów Nowej Południowej Walii natknąłem się na te kochające słońce, gęste, 

wiecznie zielone krzewy. Zafascynował mnie ich intensywny, głęboki zapach 

cytryny z nutami słodyczy. Dowiedziałem się wtedy, że mirt cytrynowy jest 

uprawiany w ogródkach przydomowych jako pachnąca ozdoba i hobby 

ogrodników, ale także i to, że istnieją komercyjne plantacje. Biorąc pod uwagę 

pozytywny wpływ zapachu mirtu cytrynowego na ogólne samopoczucie – well-

being był stosowany w wysokiej jakości kosmetykach, mydłach, solach do 

kąpieli a nawet do parzenia napoju typu herbaty. Wtedy też zrozumiałem jak 

mało wiem o tym, że zaparzone liście mirtu cytrynowego dają znakomity, 

smaczny napój . dodający wigoru i energii.                 

W tamtych latach produkcja była ograniczona na terenie Malezji i Australii, 

głównie ze względu na wysokie koszty początkowe i małą wydajność olejku 

eterycznego.  Zdecydowaliśmy w naszej firmie wejść w tę dziedzinę produkcji i 

zbierając rośliny z wielu różnych firm zaczęliśmy uprawy mirtu cytrynowego. 

Nie było to na początku łatwe bo rośliny nie przyjmowały się i nie rozwijały w 

nowych warunkach, tak jak tego oczekiwaliśmy. Ale to nas nie zniechęciło. Rok 

później byliśmy gotowi z odpowiednimi sadzonkami pochodzącymi z naszych 

szkółek i niedługo zobaczyliśmy to co było naszym celem – zdrowe, dorodne 

krzewy mirtu cytrynowego rozwinięte do zbioru.  

Jest definitywnie coś szczególnego w olejku eterycznym mirtu cytrynowego, 

który pojawił się jako silna konkurencja do olejku eterycznego z cytryny. 

Zamknięty przez długi okres wewnątrz rynku australijskiego zaczął zdobywać 

świat i coraz większe zaufanie do swoich cennych właściwości. Ze swoim 

ostrym, cierpkim, poprawiającym nastrój, a jednocześnie uspokajającym 

zapachem, znalazł się wśród najcenniejszych olejków nie tyle w perfumerii jak 

w kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała, środkach myjących i 

czyszczących, antyseptykach itp. Jego korzystne dla zdrowia właściwości w 

problemach układu oddechowego, higieny jamy ustnej i dolegliwości skóry w 



połączeniu ze wzmacnianiem odporności zapewniły olejkowi eterycznemu z 

mirtu cytrynowego ważną pozycję zarówno wśród specjalistów zajmujących się 

aromatami spożywczymi jak i innymi zastosowaniami olejków eterycznych 

(5,6,7). Ma to oczywiście duże znaczenie w świecie zaatakowanym przez 

pandemię, gdzie higiena i czystość stają się problemami najwyższej wagi.  

Fot. 4. Mirt cytrynowy plantacja 

Mirt cytrynowy, podobny do cytrusów, choć unikalny i charakterystyczny 

wyznaczył własną drogę rozwoju. Ma wiele możliwości, szans i jest gotowy do 

tego by stać się nową paczulą świata olejków eterycznych. 

(Olejek eteryczny z mirtu cytrynowego jest objęty australijską normą (8) – 

przyp. tłumacza) 
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