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Damaščanska vrtnica (Rosa damascena Mill.) velja za kraljico med vrtnicami.
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Rose of Damask (Rosa damascena Mill.) is also known as the queen of roses. It is
located all over the world, particularly in Bulgaria, Turkey, Morocco, China and Iran.
It is a rose hybrid, derived from three different roses. Its history and source is not fully
known, so the description of the history is slightly different between the authors. Rose
of Damask is used for decorative purposes and is grown for use in perfume, cosmetic,
food industry and for medical purposes due to its pleasant smell. Essential rose oil is a
product of steam distillation of rose blossoms which yields rose water as a by-product.
Its essential oil is one of the most expensive essential oils in the world. The main
components of the essential oil are beta-citronellol, nerol, phenyl ethyl alcohol,
geranyl, heptadecane, nonadecane, geraniol, methyl eugenol, eugenol and geranyl
acetate. The specific aroma results from the presence of beta-damascenone, betadamascenon and beta-ionone. The content and quality of Damask rose essential oil is
affected by many factors, the most important are: the developmental stage of flower
buds, the date and time of harvesting, storage and fermentation, distillation conditions,
pruning, genotype and genetic engineering and health status of the plants. To obtain
the essential oil of the best quality and a suitable amount of secondary metabolites, it
is necessary to follow the rules of good agricultural practice.
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1 UVOD
Damaščanska vrtnica (Rosa damascena Mill.) velja za nacionalno cvetlico Irana in kraljico
med vrtnicami. Razširjena je po celem svetu, še posebej v Bolgariji, Turčiji, Maroku,
Kitajski in Iranu. Zaradi prijetnega vonja in zdravilnih učinkov so jo uporabljali že v
starodavni medicini.
Zaradi eteričnega olja njenih cvetnih listov ima velik ekonomski pomen. Povpraševanje po
eteričnem olju damaščanske vrtnice v svetu narašča. Svetovna letna proizvodnja znaša 15
do 20 t. V Indiji se je izvoz eteričnega olja in rožne vode povečal iz 0,47 milijonov
ameriških dolarjev na 1,71 milijonov ameriških dolarjev v letu 2008-2009 (Pal, 2013).
Eterična olja sodijo med sekundarne metabolite rastlin. Na nastanek in vsebnost
sekundarnih metabolitov vplivajo številni dejavniki (genski vir, okolje in razmere, v
katerih se rastlina razvija, tehnološki dejavniki pridelovanja…) Poznavanje dejavnikov in
njihov vpliv je pomemben pri optimizaciji rastnih razmer, spravila in predelave rastlin.
Namen diplomskega dela je predstaviti dejavnike (razvojna faza cvetnega brsta, datum in
čas obiranja, skladiščenje in fermentacija, pogoji destilacije, rez, genotip in genski
inženiring ter zdravstveno stanje rastlin), ki vplivajo na vsebnost in kakovost eteričnega
olja damaščanske vrtnice ter primerjati rezultate raziskav, dobljenih v znanstvenih člankih,
ki se nanašajo na te dejavnike.
2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DAMAŠČANSKE VRTNICE
2.1 BOTANIČNA OPREDELITEV, IZVOR IN RAZVOJ
Rosa damascena Mill. oz. damaščanska vrtnica je v angleško govorečih deželah poznana
tudi pod imeni Damask rose, Rose of Castile in Rose of Kazanlak. Spada v družino rožnic
(Rosaceae), rod vrtnic (Rosa). Analize DNK so pokazale, da je damaščanska vrtnica
križanec (hibrid) treh sort vrtnic in sicer Rosa gallica L. (francoski šipek), Rosa moschata
Herm. (muškatna vrtnica) in Rosa fedtschenkoana Regel (Fedtschenkova vrtnica). Ima zelo
dolgo zgodovino gojenja, njen izvor ni popolnoma znan (Almasirad in sod., 2011). Ime
damaščanska vrtnica je dobila po glavnem mestu Sirije, Damasku, kjer naj bi bizantinski
guverner posadil nekaj iranskih potaknjencev, in kjer so iz nje prvič pridobivali eterično
olje. Nekateri viri navajajo, da izvira iz Male Azije. Rasla naj bi v Babilonskih visečih
vrtovih. Egipčani so jo gojili in izvažali v Rim. V Angliji se je prvič pojavila v času
vladanja Henrika VIII. Hibride naj bi v Anatoliji sadili več tisoč let nazaj. V vzhodni Aziji
je znana od bronaste dobe in nato se je razširila v Grčijo in Rim. Po nekaterih virih pa naj
bi izhajala iz Bližnjega vzhoda. Nekateri dokazi kažejo, da rožna voda izhaja iz Irana,
dišeče olje in izvlečki pa iz Grčije. Po legendi naj bi bila v 13. stoletju pripeljana iz
Damaska v južno Francijo. Prvič naj bi vrtnico v Kazanlak v Bolgarijo prinesel turški
1
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sodnik iz Tunizije in jo nato gojil na svojem vrtu. Nekateri pa trdijo, da naj bi jo v 16.
stoletju otomanski trgovci uvažali v balkanske države, vključno z novo ustanovljenim
bolgarskim mestom Kazanlak. V 19. stoletju je bolgarska industrija z eteričnim oljem
damaščanske vrtnice skoraj monopolizirala svetovno oskrbo. Zaradi političnih in
ekonomskih sprememb je proizvodnja po 2. svetovni vojni upadla. Iran je prva država, ki
je začela gojiti in uporabljati damaščansko vrtnico in je bila do 16. stoletja tudi glavna
proizvajalka eteričnega olja (Boskabady in sod., 2011). Danes jo gojijo predvsem v
Turčiji, Bolgariji, Indiji, Maroku in Iranu. Vendar obstajata samo dve idealni mesti
gojenja: pokrajina Isparta v Turčiji in okolica mesta Kazanlik v Bolgariji, ki sta tudi glavna
centra za proizvodnjo eteričnega olja in rožne vode (Pal, 2013).
2.2 RASTIŠČE
Damaščanska vrtnica dobro uspeva na toplem in vlažnem območju. Za rast je najbolj
primeren pH tal med 6 - 6,5. Količina dodanega dušika, fosforja, žvepla in kalija je odvisna
od analize tal. Dovolj vode potrebuje tako v vegetativnem, kot v generativnem obdobju.
Pogostost zalivanja je odvisna od poroznosti tal in vremenskih razmer (Rangahau, 2001).
2.3 CVETENJE
V Bolgariji začne damaščanska vrtnica cveteti okrog tretjega tedna v maju in cveti 3 do 4
tedne, odvisno od vremenskih razmer. V zelo vročem in suhem vremenu lahko cveti le dva
tedna.

Slika 1: Cvetenje damaščanske vrtnice (Naro. Bg, 2016.)
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2.4 RAZMNOŽEVANJE IN SAJENJE
Vrtnice razmnožujejo vegetativno s potaknjenci, a so raziskave pokazale, da je pridelek
večji, če se goji cepljene rastline (Rangahau, 2001). Potaknjence sadijo na 1,5 m razdalje v
vrsti in 3 - 3,5 m razdalje med vrstami. Rastlina tvori pokončne grme, katerih povprečna
višina je 2 m. Rez je minimalna in glede nege so nezahtevne rastline (Rangahau, 2001).
2.5 POBIRANJE CVETOV
Cvetove damaščanske vrtnice pobirajo samo ročno, v času, ko dosežejo polno razcvetelost.
Obiranje cvetov traja od 20 do 40 dni na leto. Obira se jih dnevno. Cvetove za vrhunska
eterična olja obirajo v času pred sončnim vzhodom in takoj po njem. Obrani cvetovi
morajo biti takoj ohlajeni, da se prepreči segrevanje, saj je eterično olje hlapno. V čim
krajšem času jih je treba pripeljati do skladišča in začeti z destilacijo eteričnega olja
(Rangahau, 2001). Če nabrani cvetovi stojijo v vrečah le en dan, prihaja do segrevanja in
cvetovi izgubljajo svoje aromatične lastnosti. Sezona pobiranja je zelo intenzivna.
Najboljši pobiralci poberejo do 6 kg cvetov/uro, povprečje pa je 3 kg cvetov/uro. Masa
posameznega cveta je od 2,5 do 5 g. Torej je za kilogram potrebno pobrati 200 - 400
cvetov (Rangahau, 2001). Cvetove pobirajo le ob določenih dnevih (primernih za cvet in
plod) in le ob ustreznih vremenskih razmerah.
2.6 UPORABA IN IZDELKI
Poleg uporabe v okrasne namene v parkih, vrtovih in zasebnih vrtovih damaščansko
vrtnico v glavnem gojijo za uporabo v parfumski, kozmetični, živilski industriji in za
medicinske namene. V ljudski medicini velja za vrtnico z največ zdravilnimi učinki.
Iz damaščanske vrtnice pridobivajo eterično olje, koncentrat, absolut in rožno vodo.
Koncentrat je snov, dobljena z odstranitvijo večjega dela tekočine in odvečnih sestavin.
Absolut je viskozno olje, ki ga pridobijo z ekstrakcijo s topili. Rožna voda oz. hidrolat je
stranski produkt destilacije, ki vsebuje v vodi topne spojine eteričnega olja (Pal, 2013;
Lončar in sod., 2013; SSKJ, 1998).
Najbolj razširjena je uporaba rožne vode, ki vsebuje 10 - 50 % eteričnega olja vrtnic.
Uporabljajo jo pri verskih obredih, za umiritev, sprostitev in tudi v prehrambni industriji
(Boskabady in sod., 2011).
Eterično olje je lahko hlapno, pridobljeno z destilacijo svežih cvetov. Velja za eno izmed
najdražjih olj na svetu. Njegova cena v zadnjih letih narašča. V letu 2007 je bila cena za
kilogram olja damaščanske vrtnice 5000 EUR. Glavne proizvajalke eteričnega olja vrtnice
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so Bolgarija, Turčija, Iran, Francija, Indija, Kitajska in Severna Afrika. (Boskabady in sod.,
2011).
Olje uporabljajo predvsem kot dišavo v farmacevtskih pripravkih (mazila, losjoni) in kot
dišavno sestavino parfumov, krem in mil ali kot dodatek okusa v živilski industriji
(Rangahau, 2001).
Posušene cvetove uporabljajo predvsem v prehrani, kot okras, za čaj in konzervirane v
sladkorju. V maroški kuhinji jih uporabljajo kot začimbo. Rožna voda in vrtnice v prahu se
dodajajo v indijski kuhinji k mesnim jedem, omakam, jogurtom in raznim sladicam
(Haynes, 2012).
Plod vrtnice je šipek, ki se lahko uporablja suh, svež, predelan ali pa nepredelan
(Boskabady in sod., 2011). Vsebuje nasičene in nenasičene maščobne kisline, askorbinsko
kislino, beta-karoten, alfa-tokoferol in elemente kot so Ca, Fe, K, Mn, P, Zn… (Pal, 2013).
Poleg navedenega damaščansko vrtnico uporabljajo tudi v izdelkih, ki vključujejo hidrosol
(drugo ime za hidrolat oz. rožno vodo), absolut, etanolni vodni in kloroformski ekstrakt
cvetov, cvetnih listov in plodov. Te tri ekstrakte se uporablja tudi za raziskovalne namene
(Boskabady in sod., 2011).

Slika 2: Izdelki iz damaščanske vrtnice (Fragrantica …, 2016)

3 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI DAMAŠČANSKE VRTNICE
Damaščanska vrtnica je grmičasta lesnata trajnica, ki v višino zraste od 1 do 2 m. Grme ob
cvetenju podprejo, da se ne povesijo pod težo cvetov. Cvetovi starih hibridov so ploščati,
novejših pa dvo- ali štiri-delni, lahko tudi čašasti. So bele do temno roza barve. Poznane so
tudi večbarvne različice, za vse pa je značilno, da močno dišijo. Imajo do 36 cvetnih listov.
Cvetijo dolgo časa, saj se cvetovi odpirajo postopoma. Obraščeni so z zelenimi čašnimi
listi. Listi so deljeni in sestavljeni iz 5 do 7 lističev. So robustni, kosmati, sivo zelene barve
in dišeči. Veje so močno bodičaste, bodice obdajajo celotno steblo.
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Slika 3: Damaščanska vrtnica (Circulating …, 2015)

Njena življenjska doba je do 50 let, v proizvodnih nasadih pa približno 25 let (Boskabady
in sod., 2011).
Znani sta 2 različici damaščanske vrtnice: poletna in jesenska. Poletna ima kratko fazo
cvetenja, saj cveti samo v poletnih mesecih. Cvetovi so različnih barv, od skoraj bele do
temno roza in imajo močan vonj. Jesenska ima daljšo fazo cvetenja in cveti z nekaj
ponovitvami preko poletja do jeseni (Haynes, 2012).
Ovire s katerimi se srečujejo gojitelji in pridelovalci so: rastline so občutljive na mraz in
imajo neredno cvetenje, zelo so zahtevne za obiranje, imajo nizko vsebnost eteričnega olja,
pridelovalci niso v celoti seznanjeni s proizvodnimi tehnologijami, visoka temperatura v
času obiranja zmanjša vsebnost olja, težko zagotavljajo stalno kakovosti eteričnega olja
tekom več let in nimajo vladne podpore glede trga in cene (Pal, 2013).
4 ETERIČNA OLJA
4.1 SPLOŠNO
Eterična olja so hlapne zmesi različnih biogenih spojin, med katerimi prevladujejo
terpenoidne sestavine (monoterpeni, seskviterpeni,…) in aromatski fenilpropanovi derivati.
Nastajajo v posebnih celicah, ki so nameščene v vseh rastlinskih delih in se kopičijo v
posebnih votlinicah, ki so lahko: oljne žleze, oljne votline nastale z raztapljanjem
parenhimatskih celic, šizogeno nastale votlinice ali pa ekskretorne celice, ki so izolirane od
ostalega tkiva s suberinsko plastjo (Baričevič, 1996).
Pri temperaturah, ki so višje od sobne temperature so tekoča in lahko hlapljiva. Po gostoti
so zelo različna, lahko so tekoča, ali taka, ki imajo gostoto podobno sirupu. Hidrofilna
skupina omogoča, da je njihova topnost v vodi neznatna. So lažja od vode, zato na njeni
površini plavajo. Lipofilna skupina pa omogoča dobro topnost v organskih topilih, na
primer v alkoholu, etru in rastlinskih oljih (Baričevič, 1996).
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Na človeka delujejo prek dihalnega sistema in prek kože. Prek dihalnega sistema prehajajo
hlapi do živčnega sistema, ki nato prek občutkov deluje na razpoloženje človeka. Prek
kože prehajajo eterična olja v krvni obtok. Nekatera eterična olja poživljajo, druga
umirjajo, razkužujejo, blažijo bolečino, uravnavajo hormone, pospešujejo izločanje
odvečnih tekočin in toksinov, pospešujejo prekrvavitev, ugodno delujejo na kožo in druga
tkiva.
Znanih je več načinov pridobivanja eteričnih olj: hladna ekstrakcija, t.j. ekstrahiranje z
organskimi topili, mehanično stiskanje in destilacijske metode.
V procesih staranja v eteričnih oljih potekajo oksidacijski in polimerizacijski procesi, ki jih
pospešujeta svetloba, toplota in zrak. Pri tem se spremeni njihov značilni vonj in fizikalne
lastnosti (Baričevič, 1996).
Eterično olje shranjujejo v embalaži, ki ne povzroča spremembe izdelka in ga ščiti pred
zunanjimi vplivi. Materiali, ki se uporabljajo za shranjevanje so steklo (zatemnjeno),
aluminij (čistoče najmanj 99 %) ter kovine in zlitine (vsebovati morajo vsaj 13 % kroma)
(ISO/TR 210, 1999).
4.2 KEMIJSKA SESTAVA ETERIČNEGA OLJA DAMAŠČANSKE VRTNICE
Eterično olje damaščanske vrtnice vsebuje 400 hlapnih snovi, od tega jih le okoli 20 %
spada med dišeče. Odstotek glavnih sestavin je pomemben dejavnik, ki določa kakovost
eteričnega olja vrtnice. Najbolj pogoste sestavine eteričnega olja so beta-citronelol, nerol,
fenil etil alkohol, geraniol, heptadekan, nonadekan, metil evgenol, evgenol, geranil acetat,
ki sestavljajo 85 - 90 % celotnega rožnega olja. Kot manj zastopane komponente, ki
prispevajo k značilnemu vonju damaščanske vrtnice se pojavljajo še beta-damaskon, betadamascenon in beta-ionon. beta-damaskon in beta-damascenon se pri določanju kakovosti
uporabljata kot markerja za kakovost eteričnega olja damaščanske vrtnice (Pal, 2013;
Loghmani-Khouzani in sod., 2007).
Iz cvetnih listov in semen damaščanske vrtnice so poleg eteričnega olja izolirali naslednje
sekundarne metabolite: terpene, flavonoide, antociane, karboksilno kislino, mircen,
askorbinsko kislino (C vitamin), maščobna olja, organske kisline. Več kot 95 % eteričnega
olja sestavlja 18 sestavin, od katerih je največ beta-citronelola (14,5 - 47,5 %), nonadecana
(10,5 - 40,5 %) in geraniola (5,5 - 18 %) (Esmaeili in sod., 2015).
Obstaja ISO standard, ki določa kakovost eteričnega olja damaščanske vrtnice. Visoko
kakovostno eterično olje mora imeti specifično težo med 0,848 in 0,880 N/m3, odsevni
indeks od 1,452 do 1,470 in optično rotacijo med -5° in 1,8° (ISO 9842, 2003).
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4.3 UČINKI ETERIČNEGA OLJA DAMAŠČANSKE VRTNICE
V starodavni medicini so damaščansko vrtnico uporabljali za lajšanje težav v trebuhu,
prsih, za krepitev srca in zmanjšanje vnetij, zlasti v ustno-žrelni votlini. Severnoameriški
Indijanci so uporabljali prevretek korenine za odpravo in lajšanje otroškega kašlja.
Dokazali so, da eterično olje damaščanske vrtnice vpliva na centralni živčni sistem, ima
močan antidepresiven, anksiolitičen, hipnotičen in analgetičen učinek. Blagodejno vpliva
na upočasnitev demence. Preprečuje epileptične napade. Vpliva na dihala, ima anti-HIV
učinke, antidiabetične učinke, antimikrobne učinke in deluje na 15 vrst bakterij
(Boskabady in sod., 2011).
Je bogat vir fenolnih spojin, ki imajo antioksidativni učinek. Raziskave so pokazale
povezavo med uporabo naravnih snovi, ki vsebujejo fenolne antioksidante in zmanjšano
stopnjo bolezni, predvsem bolezni srca in ožilja, prebavil, vnetnimi bolezni in staranjem
(Memariani in sod., 2015).
Ena najpomembnejših lastnosti eteričnega olja vrtnice je, da deluje na najvišji frekvenci
med eteričnimi olji (320 Mhz). To visoko valovanje deluje na celotno telo tako, da dviga
valovanje celic in s tem prispeva k njihovemu normalnemu delovanju (Lončar in sod.,
2013).
Z raziskavo na odraslih samcih albino miših so ugotovili, da metanolni izvleček
damaščanske vrtnice zmanjša delovanje plazmodija (povzročitelja malarije) za 57,7 %
(Esmaeili in sod., 2015).
Raziskovali so učinke hidroalkoholnega izvlečka cvetnih listov na gibljivost ileuma (zadnji
segment tankega črevesa) podgane in ugotovili, da ima eterično olje damaščanske vrtnice
pospeševalni ali zaviralni učinek na črevesno gibljivost. Nizke koncentracije imajo
stimulatoren učinek in se uporabljajo kot odvajalo. Pri višjih koncentracijah pa se potrjuje
zaviralen učinek na gladke mišice ileuma (Sadraei in sod., 2013).
Z raziskavami vodnega in alkoholnega izvlečka cvetnih listov damaščanske vrtnice so
dokazali prisotnost flavonoidov. Ti lahko vplivajo na različne biološke procese v živih
organizmih. So vodotopni antioksidanti, ki dajejo barvo rastlinskim organom in jih ščitijo
pred mikrobi in insekti. Antioksidant deluje kot lovilec prostih radikalov, ima lahko
številne koristne učinke, kot so protivnetni, antialergični, protivirusni, protirakotvorni. Ščiti
pri jetrnih boleznih, sivi mreni in kardiovaskularnih boleznih (Himesh in sod., 2012).
Damaščanska vrtnica ima inotropen (povečana moč kontrakcije) in kronotropen (pospešen
srčni utrip) učinek, kar so dokazali z raziskavo na izoliranem srcu morskega prašička
(Boskabady in sod., 2013).
7

Kunc N. Dejavniki, ki vplivajo… kakovost eteričnega olja… vrtnice (Rosa damascena Mill.).
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

5 DESTILACIJA
5.1 SPLOŠNO
Destilacija je metoda pridobivanja eteričnega olja ob prisotnosti toplote (Baričevič, 1996).
Fizikalni princip destilacije temelji na različnih specifičnih parnih tlakih tekočin zmesi ter s
tem povezanimi temperaturami vrelišča. Pare tekočine, ki izhajajo iz destilacijske posode,
vodimo v hladilnik, kjer se pare ohladijo, kondenzirajo nazaj v tekoče agregatno stanje,
kondenzat pa se steka v podložko. Glede na lastnosti posameznih tekočin v zmesi
uporabljamo različne vrste destilacije: navadna, frakcionirna, vakumska, azeotropna in
destilacija z vodno paro (Svete, 1999).
5.2 DESTILACIJA Z VODNO PARO
Destilacija z vodno paro se uporablja za izolacijo in čiščenje težje hlapnih tekočin, ki se ne
mešajo z vodo (Svete, 1999).

Slika 4: Naprava za destilacijo (Eterična …, 2016)

Postopek pridobivanja eteričnega olja damaščanske vrtnice temelji na dejstvu, da so
njegove sestavine pri višjih temperaturah hlapljive in se tako lahko ločijo od drugih,
nehlapnih rastlinskih sestavin (Baričevič, 1996). Med destilacijo se velika količina olja
adsorbira v destilacijski vodi. Produkta destilacije sta eterično olje, ki ga je okrog 25 % in
hidrolat oz. rožna voda, ki ga je okrog 75 %.
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6 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VSEBNOST IN KAKOVOST ETERIČNEGA
OLJA
Dejavniki, ki vplivajo na vsebnost in kakovost eteričnega olja so (Baričevič, 1996):
- ekološki: temperatura, svetloba/osončenje, geografska širina, nadmorska višina,
vodne razmere/vlažnost, talne in mikroklimatske značilnosti lokacije,
- genetska zasnova,
- tehnološki dejavniki pridelovanja: mineralna prehrana rastlin, namakanje, rastlinski
rastni regulatorji, onesnaženost rastišča, med drugim s težkimi kovinami, rez,
- tehnološki dejavniki predelovanja rastlin: prevoz, sušenje, skladiščenje.
Nekateri avtorji delijo dejavnike, ki vplivajo na vsebnost in kakovost eteričnega olja na
(Figueiredo in sod., 2008):
- fiziološke: razvoj organov, cikel opraševanja, vrsta rastlinskega materiala, vrsta
sekretorne strukture, sezonska nihanja, mehanske ali kemične poškodbe,
- okoljske: podnebje, onesnaženost, bolezni in škodljivci, edafski dejavniki,
geografske različice, genetski dejavniki in razvoj, skladiščenje, politični dejavniki
in socialne razmere, količina rastlinskega materiala, prostor in delovna sila.
6.1 KOLIČINA PADAVIN IN VLAŽNOST TAL
Vremenske razmere, predvsem preveč dežja in sušna obdobja, imajo lahko zelo velik vpliv
na kakovost eteričnega olja in pridelek rastlin. Sušni stres omeji fotosintezo v rastlinah,
spremeni se vnos hranil, ogljika, sladkorjev, aminokislin in tok anorganskih ionov. Suša
vpliva na povečano tvorjenje sekundarnih metabolitov, zvišuje količino flavonoidov,
fenolnih kislin in antocianov (Figueiredo in sod., 2008; Ramakrishna in Ravishankar,
2011; Jaafar in sod., 2012).
6.2 TEMPERATURA
Temperatura pomembno vpliva na razširjenost, rast in razvoj rastlin in na vsebnost
metabolitov. Poleg neposrednega vpliva temperature so zelo pomembna letna nihanja
temperature in povprečne temperature vegetacijskega obdobja. Vsebnost sekundarnih
metabolitov je odvisna od optimalne temperature v ustrezni fenološki fazi razvoja rastline
(Baričevič, 1996).
S spreminjanjem temperature se spremeni fiziologija in metabolizem v celicah in
posledično tudi vsebnost sekundarnih metabolitov (Ramakrishna in Ravishankar, 2011). V
mesecih z najnižjo temperaturo in najmanj ur sončne svetlobe je očiten padec vsebnosti
sekundarnih metabolitov (Figueiredo in sod., 2008).
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6.3 SVETLOBA
Svetloba vpliva na rast rastlin in na razvojne procese v rastlinah. Vpliv svetlobe na
zdravilne in dišavne rastline je opazen že v času kalitve semen. Jakost osvetlitve rastline
med razvojem vpliva na vsebnost biološko aktivnih snovi. Na rast in razvoj rastlin vpliva
tudi fotoperiodizem, periodično obarvanje rastlin, ki ga povzročajo fotoreceptorski
pigmenti (fitokromi) s katerimi rastline zaznavajo svetlobo. Svetloba ima pomembno vlogo
pri procesu estrifikacije aromatskih spojin, v katerem se s fotolizo eliminira molekula
vode. Na ta način pojasnjujejo intenzivnost aromatičnosti eteričnih olj pri rastlinah, ki so
rasle v razmerah intenzivne osvetlitve. Prav tako je sinteza monoterpenov močno povezana
z intenziteto osvetlitve (Baričevič, 1996).
Dokazana je pozitivna korelacija med naraščanjem intenzitete svetlobe in stopnjo fenolov.
V zasenčenih listih je opazna količina tianina in fenolnih glikozidov (Ramakrishna in
Ravishankar, 2011).
Pomembna je tudi gostota sajenja. Rastline, ki jih sadijo preblizu, lahko senčijo ena drugo
(Figueiredo in sod., 2008).
6.4 GEOGRAFSKA ŠIRINA
Geografska širina vpliva na rast in razvoj in tiste zdravilne in dišavne rastline, ki rastejo v
toplejših podnebnih območjih, običajno vsebujejo večjo količino sekundarnih metabolitov
(Baričevič, 1996).
Opazna je razlika v sestavi eteričnega olja rastlin iz celine in otokov. Primerjali so sestavo
eteričnega olja rastline Chenopodium maritimum L., ki raste v Portugalski, s tisto, ki raste
na Azorskih otokih. Ugotovili so, da rastlina z Azorskih otokov vsebuje več terpinenov in
manj sabinenov, dietil ftalatov in metil timolov. Geografske razmere vplivajo tudi na čas
začetka pobiranja rastlin in na procese po pobiranju (Figueiredo in sod., 2008).
6.5 NADMORSKA VIŠINA
Nadmorska višina vpliva na količino pridelka in kakovost učinkovin. Pri nekaterih
rastlinah se z nižanjem nadmorske višine zmanjšuje vsebnost učinkovitih metabolitov. Pri
višjih nadmorskih višinah pa se pri nekaterih rastlinah povečuje kakovost eteričnega olja
(Baričevič, 1996).
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6.6 TALNE RAZMERE
Fizikalne razmere (mehanična sestava z vplivom na zbitost tal, na vodne, zračne in
toplotne talne razmere), kemijske značilnosti (pH, založenost tal z mineralnimi in
organskimi hranili) in biološke lastnosti (prisotnost mikroflore) tal vplivajo na kvalitativne
in kvantitativne parametre zdravilnih in aromatičnih rastlin (Baričevič, 1996).
Ko v tleh primanjkuje hranilnih snovi, je rast pogosto zaustavljena in se lahko poveča
tvorba sekundarnih metabolitov. Dokazan je tudi vpliv različnih rastnih regulatorjev na
akumulacijo biomase in vsebnost antocianov (Ramakrishna in Ravishankar, 2011).
Številni avtorji prištevajo vrsto in sestavo tal k odločujočim dejavnikom pri nastajanju
sekundarnih metabolitov. Rast in razvoj rastlin je slabša v slabo odcednih tleh.
Dognojevanje tal z N, P in K na splošno poveča rast rastlin in s tem tudi večjo količino
eteričnega olja. Poleg tega pa nizka koncentracija Ca2+ ionov povzroča zakisanost tal, kar
zmanjšuje rast rastlin (Figueiredo in sod., 2008).
6.7 GENETSKA ZASNOVA
Medsebojno vplivanje genotipa in okoljskih dejavnikov je pri zdravilnih in aromatičnih
rastlinah zelo prisotno. Pri načrtovanju pridelovanja je treba zagotoviti semenski material
poznanega genetskega izvora. Da bi zagotovili enakomerno kakovost, je tudi pomembno
poznati geografski izvor in rastne razmere, v katerih so bile rastlinske droge pridelane. Le
tako je možna pridelava istovrstne surovine enotne kakovosti tudi v naslednjih letih
pridelovanja (Baričevič, 1996).
Naravna selekcija določa spremembe v sestavi eteričnega olja. Evolucija vpliva na
mehanizme, ki tvorijo hlapne snovi v rastlinah (Figueiredo in sod., 2008).
6.8 SKLADIŠČENJE
Način skladiščenja vpliva na količine sekundarnih metabolitov. Sušenje lahko povzroča
številne negativne fizikalne in kemijske spremembe, kot so spremembe v izgledu, aromi in
izgubi hlapnih spojin. Obenem lahko zmanjša rast mikroorganizmov in prepreči nekatere
negativne biokemične reakcije. V nekaterih primerih (vanilija) je sušenje zelo pomembno
za razvoj končne arome (Figueiredo in sod., 2008).
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6.9 ONESNAŽENJE
Treba je predvideti možnosti kontaminacije droge, med drugim s težkimi kovinami,
pesticidi, radioaktivnimi izotopi ali mikroorganizmi (Baričevič, 1996). Težke kovine v tleh
spadajo med glavne onesnaževalce zdravilnih in aromatičnih rastlin. Vplivajo na
metabolizem in encimatske reakcije v celicah (Hanan in sod., 2013).
Znani so škodljivi učinki onesnaženega zraka na sintezo sekundarnih metabolitov. Eden
glavnih onesnaževalcev rastlin je ozon, posebno v povezavi z izpušnimi plini, močnim
vetrom in dežjem. Onesnaženje s prašnimi delci povzroča zaprtje stome (listne reže), kar
vpliva na pretok CO2 in na učinkovitost fotosintetskega procesa (Figueiredo in sod., 2008).
6.10 MEHANSKE IN KEMIČNE POŠKODBE
Sekundarni metaboliti imajo pomembno vlogo pri obrambi pred herbivori in patogenimi
organizmi (Ramakrishna in Ravishankar, 2011). Malo pa je raziskano kako ranitev rastline,
napad herbivorov ali tretiranje s herbicidi vplivajo na sestavo eteričnega olja. Poškodbe na
rastlini lahko povzročijo nastanek večjih količin hlapnih snovi, kar je lahko problematično,
saj lahko sprožijo alergijski odziv ljudi, ki delajo s takimi rastlinami. Poleg tega je rastlina
pod stresom zaradi neugodnih vremenskih razmer in/ali omejene količine hranil tudi bolj
dovzetna za napade patogenih in rastlinojedih organizmov (Figueiredo in sod., 2008).
7 PRAVILA DOBRE AGRONOMSKE PRAKSE
Veliko je dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost rastlinske droge. Da bi dobili visoko
vredne surovine za izdelavo zdravilnih pripravkov, je potreben točen nadzor celotnega
pridelovalnega procesa. Osnovni namen dobre agronomske prakse pri pridelovanju
zdravilnih in aromatičnih rastlin je pridobivanje surovin (rastlinskih drog) najvišje
kakovosti, njihovo higiensko proizvajanje in zmanjševanje mikrobiološke obremenitve,
skrbna pridelava in zmanjševanje fizikalnega in kemična onesnaženja med rastjo, žetvijo,
sušenjem, pakiranjem in skladiščenjem (Baričevič, 1996).
Rastline je treba pakirati v čisto, suho in novo embalažo. Etiketa na njej mora biti trajno
pritrjena, iz netoksičnega materiala. Informacije na njej se morajo ujemati z ustreznimi
predpisi in z mednarodnim identifikacijskim sistemom. Eterična olja morajo biti
skladiščena v skladu z nacionalno regulativo in z direktivo Evropske unije (EU Council
Directive 94/55/EEC, cit. po EUROPAM, 2010).
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8 DEJAVNNIKI, KI VPLIVAJO NA VSEBNOST IN KAKOVOST ETERIČNEGA
OLJA DAMAŠČANSKE VRTNICE
8.1 STOPNJA RAZVOJA CVETNEGA BRSTA
Dokazali so vpliv stopnje razvoja cveta vrtnice in vpliv časovnega obdobja v dnevu, v
katerem so bili cvetovi obrani, na količino in kakovost pridobljenega eteričnega olja. Z
analizo so ovrednotili kopičenje hlapnih spojin cvetov damaščanske vrtnice, ki so bili
pobrani v 8 različnih stopnjah razvoja cvetnega brsta in 6 različnih časovnih obdobjih v
dnevu. Kopičenje 80 do 100 hlapnih spojin je pomembno odvisno od faze razvoja cvetov
damaščanske vrtnice. Prav tako je obiranje cvetov v različnih časovnih obdobjih v dnevu
vplivalo na 62 od 103 spojin eteričnega olja. Celotni rezultati raziskave podpirajo prakso
tradicionalnega načina obiranja cvetov (Russanov in sod., 2011).

Slika 5: Razvojne stopnje cvetnega brsta (1- 8) damaščanske vrtnice (Russanov in sod., 2011)

8.2 DATUM IN ČAS OBIRANJA
Na vsebnost in sestavo eteričnega olja damaščanske vrtnice vplivata datum obiranja cvetov
in trajanje fermentacije. Rezultati raziskave so pokazali, da je datum obiranja cvetov
bistveno vplival na vsebnost in sestavo eteričnega olja damaščanske vrtnice. Pri cvetovih,
ki so bili obrani 19. aprila so zabeležili precej višjo vsebnost eteričnega olja (0,051 %),
citronerola+nerola (36,8 +/- 2,3 %) in okisgeniranih monoterpenov (67,2 %). Vsebnost
ogljikovodikov je bila nižja (20,4 %), kar je zaželeno pri pridelovanju olja višje kakovosti.
Na vsebnost in sestavo eteričnega olja so vplivale tudi razmere pred obiranjem cvetov.
Cvetovi, ki so bili obrani po noči z jasnim vremenom, so vsebovali 15 % več eteričnega
olja (0,040 %) v primerjavi s cvetovi obranimi v dežju (0,034 %) (Kumar in sod., 2013).
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Slika 6: Vremenske razmere v času cvetenja (april - maj 2012) damaščanske vrtnice
(Rosa damascena Mill.) (Kumar in sod., 2013)

Ugotovili so, da so imeli cvetovi vrtnice, ki so bili obrani v različnih datumih (24. maj, 1.,
8. in 15. junij), značilno različno vsebnost in sestavo eteričnega olja. Največjo vsebnost
eteričnega olja so imeli cvetovi, ki so bili obrani 24. maja (0,040 %). Nato je vsebnost olja
postopoma padala do zadnjega datuma obiranja, 15. junija (0,032 %). Cvetovi, ki so bili
obrani 24. maja, so imeli najvišje odstotke geraniola, nerola in fenil alkohola. Najvišjo
vsebnost citronerola in linaloola so izmerili v venčnih listih cvetov, ki so bili obrani 8.
junija (Baydar in Göktürk Baydar, 2005).
V raziskavi, v kateri so preučevali vpliv dnevnih spremenljivosti na vsebnost in kakovost
eteričnega olja damaščanske vrtnice, je bilo ugotovljeno, da čas obiranja cvetov in pogoji
shranjevanja bistveno vplivajo na vsebnost in sestavo eteričnega olja. Največjo vsebnost
eteričnega olja so imeli cvetovi, ki so bili obrani ob 4.00 uri zjutraj (0,043 %) in najnižjo
vsebnost cvetovi, ki so bili obrani ob 16.00 uri (0,017 %). Odstotek glavne sestavine olja
(citronelol+nerol) je bil največji ob 10.00 uri in se je pomembno zniževal do 18.00 ure
(Kumar in sod., 2013).
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Slika 7: Učinki časa obiranja cvetov na koncentracijo eteričnega olja damaščanske vrtnice (Rosa damascena
Mill.) (Kumar in sod., 2013)

8.3 SKLADIŠČENJE IN FERMENTACIJA
Največ in najbolj kakovostno eterično olje dajejo sveži cvetovi damaščanske vrtnice. Ker
je čas obiranja cvetov omejen in v relativno kratkem času poberejo velike količine cvetov,
ki jih ni možno na enkrat destilirati, je cvetove treba skladiščiti. Skladiščenje mora biti
čim krajše, saj povzroča zaskrbljujoč padec količine in kakovosti eteričnega olja, kar je
velika ekonomska izguba.
V cvetovih potekajo različne stopnje fermentacije že med samim skladiščenjem. Izvedene
so bile raziskave, s pomočjo katerih so ugotavljali, kako skladiščiti obrane cvetove, da bi
se čim bolj izognili postopku fermentacije. Najboljše rezultate glede na vsebnost in sestavo
eteričnega olja skladiščenih cvetov so dobili pri cvetovih zamrznjenih pri temperaturi 20°C. Ugotovili so, da se pri tej temperaturi lahko shranjuje cvetove do 3 tedne, ne da bi
prišlo do velikih sprememb v sestavi in vsebnosti eteričnega olja. Pri cvetovih, shranjenih
pri 10 °C se je odstotek monoterpnskih alkoholov (citronerol, geraniol, nerol, linalool in
fenil etil alhohol) zmanjšal. Hlajeni cvetovi so imeli v primerjavi z nehlajenimi svežimi
cvetovi večji delež metil evgenola in večje razmerje C/G (citronerol/geraniol) (Mohamdi in
sod., 2013).
Primerjali so vsebnost eteričnega olja pri cvetovih, pri katerih fermentacija še ni potekla in
pri tistih, ki so jih fermentirali 12, 24 in 36 ur. Najvišjo vsebnost eteričnega olja so imeli
nefermentirani cvetovi. Z naraščajočim časom fermentacije cvetov se je vsebnost
eteričnega olja postopoma zmanjševala. Najbolj pomembne spremembe tekom celotne
fermentacije so opazili pri vsebnosti citronerola in geraniola. Razmerje citronerol/geraniol
se je povečalo od 0,57 do 10,31. Vsebnost eteričnega olja je bila v visoki pozitivni
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korelaciji z geraniolom in linalolom ter z visoko negativno korelacijo s citronerolom
(Baydar in Göktürk Baydar, 2005).
Ugotovili so, da trajanje skladiščenja cvetov do 96 ur pri 4°C +/- 1°C ni vplivalo na
vsebnost in sestavo eteričnega olja. Z nadaljevanjem skladiščenja po tem času, se je
vsebnost eteričnega olja zmanjšala. Ugotovili so, da se je v času do 96 ur skladiščenja,
koncentracija citronerol+nerol povečevala, koncentracija geraniola pa je močno padala
(Kumar in sod., 2013).
Nadalje so v raziskavi ugotovili, da vsebnost eteričnega olja, ki je pridobljeno z destilacijo
cvetov takoj po obiranju znašala 0,035 %, po 12 urah skladiščenja 0,030 %, po 24 urah
0,027 % in po 36 urah skladiščenja 0,025 %. Ugotovili so, da je največji problem pri
skladiščenju izguba teže cvetov, na katero močno vplivajo pogoji skladiščenja. Velja
načelo, da se količina kisika zmanjša za količino povečanja ogljikovega dioksida, ki je
posledica dihanja. Z zmanjšanjem dihanja obranih cvetov se lahko podaljša rok njihove
uporabnosti. Koncentracija kisika in ogljikovega dioksida v času skladiščenja je odvisna od
časa skladiščenja in embalaže, v kateri so shranjeni cvetovi. Z raziskavo so ugotovili, da je
bila največja izguba teže cvetov 10,081 % (pri materialu XTend), najmanjša pa 1,696 %
(pri materialu PE-polietilen). Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da različni pogoji
skladiščenja pomembno vplivajo tudi na senzorične lastnosti cvetov in na vsebnost
eteričnega olja. Ta je po dvajsetih dneh skladiščenja pomembno padla, odvisno od
materiala, v katerem so bili skladiščeni cvetovi (Kazaz in sod., 2010).
Ugotovili so, da se je pri cvetovih, ki so bili 24 ur shranjeni pri 4 °C, vsebnost eteričnega
olja zmanjšala za 8,5 %. Pri tistih, ki so bili 24 ur shranjeni pri temperaturi med 18 °C in
25 °C, se je vsebnost eteričnega olja zmanjšala za 27,6 %. Vzporedno z daljšanjem časa
skladiščenja se je povečevala vsebnost citronerola+nerola. Pri cvetovih, ki so jih takoj
destilirali, je bil odstotek količine geraniola 27,4 %. Po 24 urah skladiščenja cvetov pri 25
°C se je količina geraniola znižala na 4,4 %, pri 18 °C je bila 6,9 % in pri 4 °C je znašala
količina geraniola 18,1 % (Kumar in sod., 2011).
8.4 POGOJI DESTILACIJE
Ugotavljali so vpliv pogojev destilacije (tlaka in temperature) na osnovne sestavine
eteričnega olja in osnovne sestavine rožne vode damaščanske vrtnice. Prišli so do
ugotovitve, da višji tlak in višja temperatura destilacije pomembno vplivata na fizikalnokemijske lastnosti eteričnega olja (Badu in sod., 2002).
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Preglednica 1: Razlike v fizikalno-kemijskih lastnostih rožnega olja destiliranega pri atmosferskem tlaku in
pri zvišanem tlaku (Badu in sod., 2002)
Destilacija pri atmosferskem tlaku

Destilacija pri zvišanem tlaku

Bledo rumene barve do zelene

Rdeče rjave do temno rjave barve

Aroma je sveža, prijetna, sladkasta, cvetlična,
rahlo pikantna

Aroma je sveža, cvetlična, rahlo pekoča, zemeljskega
vonja

Vsebnost alkoholov je 55,25 %
Vsebnost stearoptenov je 63,21 %
Nižji ogljikovodiki so dobro zastopani (2,59 %)
Specifična teža je 0,8589
Lomni količnik je 1,4805
Kislinska vrednost je 7,8424
Točka strjevanja je pri 18,5 °C

Vsebnost alkoholov je 83,41 %
Vsebnost stearoptenov je 10,37 %
Nižji ogljikovodiki so prisotni v sledovih
Specifična teža je 0,8653
Lomni količnik je 1,4861
Kislinska vrednost je 9,3466
Točka strjevanja je pri 20,0 °C

Mogoče je sklepati, da pri destilaciji pri višjem tlaku ne dobimo tako kakovostnega olja
(Badu in sod., 2002).
8.5 REZ
Rez vrtnic je nujna ne le zaradi lažjega spravila cvetov, temveč vpliva na njen donos količino cvetov. Z raziskavo so dokazali, da je pomembna pozitivna korelacija med
količino (donosom) cvetov in višino rastlin. Potreben je določen čas, v katerem veje lahko
zrastejo daljše in imajo več cvetnih popkov. Ugotovili so, da je najprimernejši čas za rez
vrtnic najmanj 70 dni pred cvetenjem, da se ujame ustrezno rast in formiranje cvetnih
brstov. Ugotovili so tudi, da čas rezi ne vpliva na vsebnost eteričnega olja v cvetnih listih
(Saffari in sod., 2004).
Raziskovali so vpliv treh stopenj rezi rastlin v 4 različnih časovnih obdobjih rezi. Analiza
rezultatov je pokazala, da je rez pri višini 90 cm od tal na dan 15. decembra najboljša za
večji donos cvetov in posledično več eteričnega olja. Rez na ta dan je prispevala k 10,6 42,77 % večjem donosu cvetov, kot rez na dan 31. oktobra. Ugotovljeno je bilo, da je višji
pridelek cvetov možno doseči s standardizacijo rezalnih praks (Kumar Pal in sod., 2013).
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Slika 8: Količina eteričnega olja v cvetovih v odvisnosti od višine rezi rastlin (a) in časa pobiranja cvetov (b)
(Kumar Pal in sod., 2013)

8.6 GENOTIP IN GENSKI INŽENIRING
S primerjavami je bilo ugotovljeno, da so iranske vrtnice bogate z ogljikovodiki, medtem
ko so te sestavine v turških vrtnicah zastopane v manjših količinah. Nasprotno, pa so v
turških vrtnicah v velikih količinah prisotni alkoholi. Razlike v kemijski sestavi eteričnega
olja damaščanske vrtnice populacij iz različnih geografskih področij so lahko posledica
vplivov okolja. Razlike v kemijski sestavi eteričnega olja vrtnic, pridobljenem pod enakimi
pogoji, pa so posledica genetskih faktorjev (Safaei-Ghomi in sod., 2009).
Razpoložljive tehnologije genskega inženiringa predstavljajo priložnost za hiter razvoj
rastlin z izboljšanimi lastnostmi. Narejene so bile raziskave povezane z odpornostjo
hibridov na bolezni. Zakonodaja v Bolgariji prepoveduje eterično olje industrijsko gojenih
transgenih vrtnic, dovoljuje pa laboratorijske preiskave v zvezi z eteričnimi olji gensko
spremenjenih vrtnic (Rusanov in sod., 2014).
8.7 BOLEZNI
Gojenje damaščanske vrtnice, pridobivanje eteričnega olja in rožne vode ima gospodarski
pomen v številnih državah. Gojitelji izpostavljajo naslednje najbolj želene lastnosti
damaščanske vrtnice: visok donos cvetov, visoka vsebnost eteričnega olja in odpornost
proti boleznim. Najpogostejše bolezni, ki v nekaj letih lahko močno vplivajo na gojenje so:
črna listna pegavost vrtnic (Diplocarpon rosae Wolf), šipkova rja (Phragmidium
mucronatum (Pers.) Schltdl.), šipkova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (Wallr. ex Fr.)
Lev.), siva plesen (Botrytis cinerea Pers.). Napadajo jo tudi škodljivci, med njimi so
najpomembnejši Agrilus mokrzeckii Obubr., Rhynchites hungaricus Herbst in rožna listna
uš Macrosiphum rosae L. (Rusanov in sod., 2014).
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Slika 9: Črna listna pegavost vrtnic (Diplocarpon…, 2016)

Slika 10: Šipkova rja (Nature…, 2016)

9 SKLEPI
Eterično olje damaščanske vrtnice (Rosa Damascena Mill.) velja za eno izmed najdražjih
eteričnih olj na svetu. Pridobivajo ga s parno destilacijo, katere stranski produkt je hidrolat
oz. rožna voda. Eterično olje se uporablja predvsem kot dišavna sestavina parfumov.
Rožna voda pa kot dodatek h kremam, milom. Posušeni cvetovi in plodovi vrtnic pa se
uporabljajo v prehrani.
Na vsebnost in kakovost eteričnega olja rastlinske droge vplivajo ekološki dejavniki,
genetska zasnova, tehnološki dejavniki pridelovanja in predelave rastlin ter fiziološki in
okoljski dejavniki. Poleg poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na vsebnost in kakovost
eteričnega olja morajo upoštevati tudi pravila dobre agronomske prakse, da s tem lahko
dobijo rastlinsko drogo in eterično olje visoke kakovosti.
Ugotovljeno je bilo, da čas rezi vpliva na donos cvetov. Najprimernejši čas je najmanj 70
dni pred cvetenjem. Na kopičenje hlapnih spojin vpliva razvojna faza pobranih cvetnih
brstov. Cvetovi obrani po noči z jasnim vremenom, vsebujejo več eteričnega olja, kot
cvetovi obrani po oblačni noči. Koncentracija sekundarnih metabolitov se s skladiščenjem
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zmanjšuje. Visoka temperatura in tlak destilacije povišata vsebnost alkoholov, vsebnost
stearoptena pa je nižja. Razlike v kemijski sestavi eteričnih olj iz različnih območji so
posledica vplivov okolja. Poleg tega pa na kakovost in vsebnost eteričnega olja vpliva tudi
prisotnost bolezni in škodljivcev.
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