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Summary 
Current results of several research teams refer to possibility utilize the rosmarinic acid in 
pharmaceutical and cosmetic industry as well as in the food products. Hydroxycinnamic acids 
are a group of substances with significant antioxidant activity. Rosmarinic acid has 
antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and fungicidal effects. 
In our work we used the method of liquid chromatography for establishing the content of 
rosmarinic acid in selected plant sources of the Lamiaceae family. We investigated the 
content of rosmarinic acid in relation to the species of medicinal plant, the time of harvest, 
and the year of growing (2006, 2007). We found that the content of rosmarinic acid varies: 
Origanum vulgare L. (11 442,5 - 28 658,9 mg.kg-1 of dry matter),  Melissa officinalis L. (11 
766,4 - 33 352,8 mg.kg-1 of dry matter), Mentha x piperita /L/. Huds. (11 307,0 - 25 579,3 
mg.kg-1 of dry matter), Salvia officinalis L. (10 378,7 - 29 104,8 mg.kg-1 of dry matter) a 
Thymus vulgaris L. (10 425,7 - 17 089,7 mg.kg-1 of dry matter).  
Key words: antioxidants, medicinal plants, time of harvest,  rosmarinic acid 
 
ÚVOD 
 
 Strava bohatá na ovocie a zeleninu poskytuje rozsiahle spektrum aktívnych látok, 
ktoré sa zúčastňujú na ochrane proti celosvetovo najrozšírenejším chronickým ochoreniam, 
ako sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina a degeneratívne ochorenia spojené s vekom 
(Scalzo et al., 2005). Na ich patogenéze sa podieľa oxidačný stres, ktorý je zapríčinený 
zvýšeným hromadením voľných radikálov v organizme (Yung et al., 2006; Bacchiocca et al., 
2006). Ochranu proti škodlivým účinkom voľných radikálov zabezpečuje pravidelný prísun 
antioxidantov (Kuar, Geetha, 2006). Medzi najvýznamnejšie bioaktívne látky 
s antioxidačným účinkom patria predovšetkým karotenoidy, vitamíny (Sigiura et al., 2006) 
a bioflavonoidy (Kamalakkannan, Prince 2006). Z veľkého počtu prírodných látok sú 
z hľadiska antioxidačnej a antiradikálovej aktivity študované najmä fenolické látky 
(flavonoidy, triesloviny, katechíny, kyselina rozmarínová, kumarová a iné). Zdrojom týchto 
látok sú koreniny a liečivé byliny, rozličné čaje a tmavo sfarbené plody ovocia (Mariássyová, 
2001). Z výskumov v poslednom období (Krkošková, 2002; Habánová, Habán, 2007, 2008) 
vyplýva, že u obyvateľov Slovenska je všeobecne zaznamenaná veľmi nízka hladina 
antioxidačných látok. Preto je dôležité presné hodnotenie rastlinných materiálov nielen 
z hľadiska ich vhodnosti pre výživu ľudí, ale aj z hľadiska ich biologickej účinnosti 
v prevencii civilizačných chorôb.  

Kyselina rozmarínová patrí do skupiny fenolických kyselín, ktoré sa v rastlinách 
vyskytujú buď ako deriváty kyseliny benzoovej, alebo ako fenylpropanoidy, kde 
najvýznamnejší zástupcovia sú deriváty kyseliny škoricovej. Obidva typy kyselín sa 
v rastlinách nachádzajú buď voľné alebo viazané estermi, amidami, alebo glykozidmi. 
Deriváty kyselín hydroxyškoricových, obzvlášť kyselina rozmarínová, sú chemotaxonomicky 
zaujímavé (Petersen – Simmonds, 2003). Kyselina rozmarínová je biologicky aktívna 
netoxická látka, vykazujúca antioxidačné účinky (v pokusoch in vitro väčšie ako α-tokoferol) 
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spojené s mierne protizápalovým a mierne antibakteriálnym účinkom. Obsah kyseliny 
rozmarínovej bol experimentálne potvrdený vo viacerých čeľadiach: Plantaginaceae,  
Lamiaceae, Boraginaceae,  Apiaceae a i. 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 

Cieľom práce bolo zistiť vplyv poveternostných podmienok pestovateľských rokov na 
obsah kyseliny rozmarínovej v rôznych botanických druhoch liečivých rastlín; porovnať dva 
termíny zberu vo vzťahu k obsahu kyseliny rozmarínovej a jej variability v sledovaných 
botanických druhoch. 
Poľný pokus bol založený na VPP SPU, s.r.o. v Kolíňanoch a experimentálne pozorovania 
boli realizované v rokoch 2006 a 2007. Pestovateľská lokalita patrí do teplej agroklimatickej 
makrooblasti (s teplotnou sumou t > 10 °C v rozpätí 3 100 – 2 400 °C), prevažne teplej oblasti 
(s teplotnou sumou t > 10 °C v rozpätí 3 000 – 2 800 °C), veľmi suchej podoblasti a okrsku 
prevažne miernej zimy. Klimatické pomery boli vypracované na základe podkladov, ktoré 
uvádza Špánik et al. (1996). Stanovište patrí do výrobného typu kukuričného so subtypom 
jačmenným s presným podielom hnedozemí. Hnedozeme v pestovateľskej lokalite sú stredne 
ťažké pôdy, ktoré majú v podorničí ílovité vrstvy s rôznym stupňom oglejenia. Merná 
hmotnosť je 2,60-2,63 t.m-3 a objemová hmotnosť v rozmedzí 1,35 – 1,44 t.m-3. Obsah 
humusu je nízky až stredný.  

 V poľných podmienkach bolo skúmaných päť botanických druhov liečivých rastlín: 
medovka lekárska (Melissa officinalis L.), mäta pieporná  (Mentha piperita /L./ Huds.), šalvia 
lekárska  (Salvia officinalis L.), pamajorán obyčajný  (Origanum vulgare L.) a dúška 
tymiánová (Thymus vulgaris L.) a dva termíny zberu (skorý: 5. 6. - 17. 7., neskorý:  28. 6. -  
8. 8.). Odber rastlinných vzoriek bol uskutočnený za bezveterného, suchého počasia.  
Z každého rastlinného druhu  boli odobraté tri vzorky, ktoré boli po vysušení 
zhomogenizované. Po homogenizácii sa z návažky pripravil extrakt. Obsah kyseliny 
rozmarínovej (v mg.kg-1 sušiny) bol stanovený metódou HPLC na kvapalinovom  
chromatografe modifikovaným metodickým postupom, ktorý vo svojej práci uvádzajú Wang 
et al. (2004) za týchto podmienok chromatografie: detektor: Waters 2487 dual UV-VIS, 330 
nm; kolóna Waters Spherisorb ODS2, 5 mikrometrov, 4,6x150 mm;  mobilná fáza A: 0,1 % 
kyselina fosforečná, B: 0,1 % kyselina fosforečná v metanole, prietok 1 cm3/min, gradient: 1 
min: 60 % A, 40 % B; 10 min 40 % A, 60 % B.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
 Z hľadiska hodnotenia jednotlivých botanických druhov, v závislosti na 
poveternostných podmienkach pestovateľských rokov (Graf 1), sme zistili najvyšší obsah 
kyseliny rozmarínovej v priemere rokov pri medovke lekárskej (23 046,5 mg.kg-1) a šalvii 
lekárskej (21 098,7 mg.kg-1). Naopak, najnižšie hodnoty boli zistené pri dúške tymianovej 
(13 197,2 mg.kg-1) a pamajoráne obyčajnom (17 299,1 mg.kg-1). Zistené rozdiely 
v uvedených botanických druhoch (9 849,3 mg.kg-1, rel. 175 %; 7 901,5  mg.kg-1, rel. 160 %) 
boli štatisticky vysoko preukazné, hraničné hodnoty pre jednotlivé faktory pokusu uvádza tab. 
1. Obsahom kyseliny rozmarínovej v rôznych druhoch liečivých rastlín a jej antioxidačným 
účinkom sa na Slovensku a vo svete zaoberali viacerí autori (Reznik, 2002; Fecka et al., 
2002.; Bors et al, 2004; Rady – Nazif, 2005; Tóth et al., 2005; Habán et al., 2007). V rámci 
hodnotenia jednotlivých ročníkov sa priaznivý priebeh teplôt (vyššie priemerné teploty 
v prvých mesiacoch roka) a zrážok (január, marec) v roku 2007 pozitívne prejavili na 
zvýšených obsahoch kyseliny rozmarínovej vo všetkých botanických druhoch s výnimkou 
šalvie lekárskej.  
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 Pri jednotlivých botanických druhoch boli zistené nasledovné rozdiely medzi rokmi 
2006 a 2007: medovka lekárska  + 18 214,5 mg.kg-1 (rel.  231 %), mäta pieporná  + 8 595,6 
mg.kg-1 (rel.  157 %), šalvia lekárska - 2 713,7 mg.kg-1 (rel.  - 12 %), pamajorán obyčajný + 
9 045,5 mg.kg-1 (rel.  171 %), dúška tymianová + 2 330,2 mg.kg-1 (rel.  119 %). Zo 
skúmaných faktorov bola potvrdená výrazná rozdielnosť vplyvu poveternostných podmienok 
na  tvorbu kyseliny rozmarínovej pri jednotlivých botanických druhoch. Najvýraznejšie sa 
priebeh počasia prejavil pri medovke lekárskej a pamajoráne obyčajnom. 

 
Graf 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový vplyv termínu zberu na obsah kyseliny rozmarínovej bol pri všetkých 
sledovaných botanických druhoch vysoko preukazný  (Tabuľka 1). Jej  vyššie hodnoty sme 
zistili v prvom termíne (Graf 1). Najvyšší obsah kyseliny rozmarínovej mala v tomto termíne 
zberu šalvia lekárska 27 206,4 mg.kg-1, čo bol aj celkove najvyšší zistený obsah v rámci 
poľného pokusu. Druhý najvyšší obsah v prvom termíne zberu bol u medovky lekárskej 
24 732,0 mg.kg-1. Botanické druhy mäta pieporná a pamajorán obyčajný mali porovnateľné 
obsahy kyseliny rozmarínovej. Jej najnižší obsah v tomto termíne zberu bol zistený pri dúške 
tymianovej 15 364,1 mg.kg-1.   
 

Tabuľka 1 Hraničné hodnoty pre pokusné faktory 

Faktor α 
Obsah kyseliny 
rozmarínovej 
LSD hodnoty 

Botanický druh 0,05 2189,37 
0,01 2948,07 

Ročník 0,05 1384,68 
0,01 1864,52 

Termín zberu 0,05 1384,68 
0,01 1864,52 
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V druhom termíne zberu sme najvyšší obsah zistili pri medovke lekárskej (21 360,9 
mg.kg-1) a mäte piepornej (16 596,6 mg.kg-1), naopak najnižší obsah bol pri dúške tymianovej 
(11 030,3 mg.kg-1).  
 V závislosti od botanického druhu boli nasledovné rozdiely v obsahu kyseliny 
rozmarínovej medzi I. a II. termínom zberu v prospech skoršieho termínu: medovka lekárska  
+3 371,1 mg.kg-1, mäta pieporná +5 676,6 mg.kg-1, šalvia lekárska +12 215,5 mg.kg-1, 
pamajorán obyčajný +8 170,5 mg.kg-1, dúška tymianová +4 333,8 mg.kg-1. Z uvedeného je 
zrejmý najvyšší rozdiel pri šalvii lekárskej a pamajoráne obyčajnom.   
 Vplyvom termínu zberu na úrodu nadzemnej fytomasy a obsah kyseliny rozmarínovej 
v droge sa v podmienkach Slovenskej republiky zaoberali Habán et al. (2007). Autori 
odporúčajú ako najvhodnejší termín zberu medovky lekárskej obdobie rastovej fázy na 
začiatku kvitnutia.  

Priaznivý priebeh zrážok a teplôt v roku 2007 sa významne premietol do vyššieho 
obsahu kyseliny rozmarínovej pri všetkých sledovaných druhoch liečivých rastlín v I. termíne 
zberu. V rámci vzájomného pôsobenia poveternostných podmienok ročníka a termínu zberu 
za predpokladu genetickej fixácie obsahu kyseliny rozmarínovej v skúmaných druhoch 
liečivých rastlín sme zistili najvyššie hodnoty kyseliny rozmarínovej v roku 2007 v prvom 
termíne zberu pri medovke lekárskej (33 352,1 mg.kg-1), šalvii lekárskej (29 104,8 mg.kg-1) 
a pamajoráne obyčajnom (28 658,9 mg.kg-1). Vzájomný vplyv uvedených faktorov sa 
negatívne prejavil v obsahu kyseliny rozmarínovej v roku 2006 v  II. termíne zberu pri šalvii 
lekárskej (10 378,7 mg.kg-1),  dúške tymianovej (10 425,7 mg.kg-1), mäte piepornej (11 
3007,0 mg.kg-1) a pamajoráne obyčajnom (11 442,5 mg.kg-1). Z hľadiska botanického druhu 
sme zistili výrazne najnižšie hodnoty obsahu kyseliny rozmarínovej v obidvoch rokoch 
a zberoch pri dúške tymianovej. 
 Habán, Bojňanská (2005) zistili obsah kyseliny rozmarínovej v medovke lekárskej na 
úrovni 5,27 – 6,70 %, čím potvrdili jej vysoké zastúpenie v rastlinnej hmote (nad 
požadovaných 4 %). Habán et al. (2007) vo svojich pokusoch s vybranými druhmi a odrodami 
liečivých rastlín zistil nasledovné obsahy kyseliny rozmarínovej: Salvia officinalis  cv. 
Krajová (19 603,0 – 22 762,0 mg.kg-1 suš.), cv. Primorska (21 757,0 – 22 211,0 mg.kg-1 suš.), 
cv. Comune (9 041,0 mg.kg-1 suš.), cv. Purpurascens (1 866,0 mg.kg-1 suš.),  Mentha piperita 
cv. Perpeta (11 307,0 mg.kg-1 suš.),  Mellisa officinalis L. (16 103,2 – 34 697,8 mg.kg-1 suš.). 
Autori zároveň poukazujú na skutočnosť, že vzhľadom na značnú variabilitu v obsahu 
kyseliny rozmarínovej v závislosti na poveternostných podmienkach ročníka je potrebné 
ďalšie overovanie príčinných súvislostí tohto javu. 
  
ZÁVER 
 
 Poveternostné podmienky pestovateľských rokov 2006, 2007 významne ovplyvnili 
(štatisticky preukazne) obsah kyseliny rozmarínovej  pri všetkých sledovaných botanických 
druhoch liečivých rastlín. Bol potvrdený štatisticky vysoko preukazný vplyv termínu zberu na 
kumuláciu kyseliny rozmarínovej. Porovnaním skoršieho a neskoršieho termínu zberu sme pri 
všetkých botanických druhoch zistili, že bol vhodnejší prvý zber, kedy boli zistené vyššie 
obsahy kyseliny rozmarínovej. Obsah kyseliny rozmarínovej bol veľmi variabilný v závislosti 
od konkrétneho botanického druhu, čím sa potvrdila genetická fixácia obsahu v rámci 
intrašpecifickej variability účinných látok. Z výsledkov vyplýva, že  priemerný obsah 
kyseliny rozmarínovej bol zistený v intervale od v 13 197,2 mg.kg-1 suš.  (dúška tymianová) 
do 23 046,5 mg.kg-1 suš. (medovka lekárska). Skúmaním vzájomných interakcií ročníka, 
botanického druhu a termínu zberu boli najvyššie hodnoty kyseliny rozmarínovej dokázané 
v roku 2007 v prvom termíne zberu pri medovke lekárskej (33 352,1 mg.kg-1), šalvii lekárskej 
(29 104,8 mg.kg-1) a pamajoráne obyčajnom (28 658,9 mg.kg-1). Súčasne boli dokázané 
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najnižšie hodnoty obsahu v II. termíne zberu v roku 2006 v intervale: od 11 307,0 mg.kg-1 
suš. (mäta pieporná) do 10 378,7 mg.kg-1 suš. (šalvia lekárska),  
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