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Yapraklar soldu, döküldü, derken k›ﬂ geldi.
Bahçe iﬂlerinden zevk alanlar, aç›k havada çal›ﬂmay›
sevenler, bu mevsimi biraz s›k›c› bulur.

Lavanta
(Lavandula L.)
Bir Bat› Akdeniz bitkisi olan
lavanta, ülkemizde do¤al olarak
yetiﬂmez yaln›zca bahçelerde
süs bitkisi olarak yetiﬂtirilir.
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avanta çiçe¤i (Lavandulae flos)
Lavandula angustifolia
Miller’in (Ball›babagiller
–Lamiaceae) kurutulmuﬂ
çiçekleridir. Çiçekler tomurcukken
toplan›r ve gölgede kurutulur.
Bir Bat› Akdeniz bitkisi olan bu türün
özellikle Fransa’n›n Provence
bölgesinde geniﬂ çapl› tar›m› yap›l›r.
Ne var ki lavanta ülkemizde do¤al
olarak yetiﬂmez, bahçelerde süs
bitkisi olarak yetiﬂtirilir.
Tar›m› yap›lan öteki lavanta türleri
ﬂunlard›r: ‹ngiliz lavantas›
(L. intermedia Loisel.), lavandin
(L. x intermedia hibritleri –süper,
grosso, abrialis varyeteleri), Frans›z
lavantas› (L. dentata L.), baﬂak
lavanta (L. latifolia Villers), karabaﬂ
otu (L. stoechas L.). Lavandin super
varyetesi Isparta’da, karabaﬂ otu da
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bat› sahillerimizde yetiﬂtirilir.
Kafurumsu kokusundan ötürü,
karabaﬂ otunun çiçekleri lavanta
yerine kullan›lmaz.
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Lavandula angustifolia’n›n çiçe¤i
ve uçucu ya¤› Avrupa
Farmakopesi’nde kay›tl›d›r. Lavanta
ve lavandin çiçekleri kuru çiçek ve
çay olarak tüketilir. Bunun yan›nda
uçucu ya¤ üretimi için de kullan›l›r.

Bitkinin %4-5’lik çay›n›n
(1,5 g çiçek) idrar artt›r›c›
ve romatizma a¤r›lar›n›
dindirici özelli¤i vard›r.
Ayr›ca sinirsel ba¤›rsak rahats›zl›klar›nda,
uykusuzluk ve huzursuzluk gibi hafif
sinirsel rahats›zl›klarda sakinleﬂtirici
olarak kullan›l›r. Uçucu ya¤› yara,
yan›k, güneﬂ yan›¤› ve kas
a¤r›lar›nda hafif antiseptik ve uyar›c›
olarak deriye d›ﬂardan uygulan›r.

Aromaterapide baﬂa¤r›s›,
migren, tansiyon ve huzursuzluk
hallerinde kullan›l›r. 20-100 g
kuru çiçe¤in 20 litre s›cak suya
bast›r›lmas›yla banyo haz›rlan›r.
Lavantan›n en geniﬂ kullan›m›
parfümeri ve kozmetik
sektöründedir.
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Uçucu ya¤›n içeri¤inde bulunan
ya¤da çözünen monoterpenler hücre
zar›yla etkileﬂip iyon kanallar›n›n ve
reseptörlerin etkisini de¤iﬂtirir. Bu
bulgu ya¤›n sakinleﬂtirici, spazm
çözücü ve mikrop öldürücü etkilerini
aç›klar. Çiçeklerden %1-3 oran›nda
elde edilen uçucu ya¤›n içinde %75
kadar linalil asetat ve linalool
bulunur. Lavantan›n karakteristik
kokusunun kayna¤› linalil asetatt›r.

ve egzamada haricen ve
dahilen kullan›l›r. Zarars›z ve
etkili bir drogdur.
K. Hüsnü Can Baﬂer
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.
* Bu sütunlarda verdi¤imiz bilgiler sadece
bilgilendirme amaçl› olup tavsiye niteli¤i taﬂ›maz.
Hastal›k tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde
yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Lavanta yerine kullan›lamayan
karabaﬂ otu, çay halinde
(%2-5) a¤r› kesici, antiseptik,
yara iyileﬂtirici, yat›ﬂt›r›c›
ve balgam söktürücü özellikleri
için al›n›r. Ayr›ca sinir ve
kalp kuvvetlendiricisi,
idrar yollar› antisepti¤i olarak
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