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Metodą hydrodestylacji wydzielono olejek eteryczny z nasion marchwi zwyczajnej 

(Daucus carota odm. Koral). Etap hydrodestylacji poprzedzony był działaniem na nasiona 
ultradźwięków lub preparatu enzymatycznego Mucor (Mucor circinelloides) o aktywności 
lipolitycznej, chitozanolitycznej i esterolitycznej. Ilość wyodrębnionego olejku eterycznego 
w obu przypadkach była wyższa o ponad 30% od ilości olejku eterycznego wyodrębnionego 
z nasion niepoddanych działaniu wymienionych czynników (0,73 g/100 g ± 0,001) 
i wynosiła: ultradźwięki – 0,96 g/100 g ± 0,001; preparat enzymatyczny – 0,94 g/100 g ± 
0,002. 

Metodą GC-MS określono skład chemiczny olejków eterycznych i w każdym z nich 
zidentyfikowano 64 związki, co stanowiło 98-99% składu, w tym głównie karotol (~34%), 
sabinen (~8%), α-pinen (~6%) i octan geranylu (~5%). Analiza jakościowa i ilościowa 
wykazała niewielkie różnice w zawartości głównych grup związków; wysokie współczynniki 
korelacji (powyżej 90%) widm spektralnych olejków eterycznych w zakresie bliskiej 
podczerwieni (NIRS) wskazują na duże podobieństwo. Aktywność biologiczna olejków 
eterycznych otrzymanych z nasion poddanych działaniu ultradźwięków lub preparatu 
enzymatycznego była identyczna z bioaktywnością olejku eterycznego otrzymanego z nasion 
niepoddanych działaniu wymienionych czynników, także parametry fizykochemiczne były 
podobne. 

Badania wykazały, że zastosowane metody przygotowania surowca roślinnego przed 
etapem hydrodestylacji zwiększają ilość wyodrębnianego olejku eterycznego, nie wpływając 
na skład jakościowy i ilościowy oraz nie obniżając funkcjonalności. 


