Rosenträ

Eteriska oljor

Aniba rosaeodora et al
Om trädet

Rosenträ är en beteckning på en mängd
skilda träslag som antingen fått namnet
på grund av sin rödaktiga ved eller sin
rosenartade doft. De senare har traditionellt använts inom parfymtillverkningen
och då framför allt arten Aniba rosaedora
som växer i Braziliens regnskogar.
Fram tills 60-talet utvanns så mycket
olja att trädet klassades som utrotningshotat. Brasilianska institutet för miljöfrågor, IBAMA, kontrollerar
numera exporten av oljan och kräver att för varje
fat (180 kg) rosenträolja som exporteras ska 80 nya
träd planteras. Beståndet är numera stabilt. Dock är
många av de träslag som ger virket rosenträ fortfarande hotade.

Oljans beståndsdelar

Oljan var tidigare parfymindustrins främsta källa till
linalol vilket ledde till överexploateringen av beståndet. Numera framställs linalol ur det kinesiska kamferträdet eller genom omvandling av terpentin från tall.
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Framställning av olja

Till den dyrare rosenträoljan använder man sig ofta
av äldre vildväxande träd. Stammarna transporteras
på floder till mindre mobila destillationsanläggningar
som drivs med det urdestillerade vedfliset. Utbytet av
olja är ca 1%. Den totala årsproduktionen av rosenträolja ligger kring 100 ton.
Olja av sekundär kvalitet destilleras ur yngre (ofta
planterade) träd samt sågspån och kvistar från träindustrin. Det är vanligt att man blandar skilda träslag med liknande egenskaper. Vår olja tillhör denna
kvalitetsklass eftersom vi vill undvika avverkning av
vilda träd.

Traditionell användning

Oljan var tidigare ett ganska enkelt doftämne som
användes i tvål och rengöringsprodukter. Allt eftersom utvinningsmetoderna förbättrades steg
oljan i kvalitet och status. Den bästa rosenträoljan
används numera i exklusiva parfymer. Den ger en
djupare och mer träig doft än isolerad linalol.

Hälsovarningar

Ofarlig så vitt man vet.

Rosenträ i hemmet

Doften är lugnande och användbar vid stress och i
sovrummet. Doften är vare sig feminin eller maskulin och brukar uppskattas av båda könen.
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