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Vrtnica, kraljica med rožami je na zemljevidu rastlin že od
začetka civilizacije; tako v Evropi kot v Aziji. V antičnih 
mestih so jih gojili v zdravilne namene. Z njimi so bili 
dobesedno obsedeni. Doslej je človeštvo poznalo nad dest
tisoč različnih sort vrtnic. Večino so razvili iz prbl. 120 sort 
šipkov (Rosa canina). Pri nas večina izvira iz sort R.gallica, 
R. centifolia, R. damascena. In prav damaščanska velja za 
najbolj dišečo vrtnico. Vrtnica ima mnogo simbolnih pomenov. 
Glavni je simbol ljubezni, kajti pravijo, da ima vrtnica toliko 
barv, kot je odtenkov ljubezni. Stari Grki so jo posvetili 
boginji ljubezni, Afroditi. V krščanstvu ji pravijo kar Rosa 
Mystica. Belo vrtnico imajo za simbol čistosti. Po vrtnici, 
"roži", "gartroži" je poimenovan naš mesec rožnik-junij.
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Družina: Rožnice
Kratka zanimivost: 

 

Rastišče:

Nabiramo cvetne liste in popke, najbolje na dan za cvet po 
setvenem koledarju po Mariji Thun. Za izdelavo rožnega olja 
nabiramo takoj, ko sončni žarki posušijo roso, za pridobivanje 
eteričnega olja pa tik pred sončnim vzhodom. Plodove
divjih vrtnic, šipke nabiramo jeseni, preden jih dobi slana.

Kaj in kdaj nabiramo: 

Vrtnice gojimo v vrtu ali v posodi v dobri najbolje z dobrim
hlevskim gnojem pognojeni zemlji. Šipek pa raste samoniklo 
ob obronkih goznih poti in na pašnikih.
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Učinkovanje:

.....................................................................................................................................

3

Vrtnica
(Rosa)

Vrtnični cvetni listi vsebujejo eterično olje, ki je sestavljeno 
iz več kot 100 kompont (citronelol, geraniol, nerol...). Vsaka 
vrtnica ima specifične, kar se kaže v obilici različnih 
vonjav. Poleg eteričnih olj vsebuje tudi terpene, glikozide,
flavonoide, invertne sladkorje, maščobe in organske kisline.
Šipki se ponašajo s celo zakladnico vitaminov, (posebno 
vit.C pa tudi B3, D in E) ter cinkom.
Po ajurvedi lahko vrtnice uporabljajo vsi ljudje, ker odpirajo 
srce in spodbujajo pozitiven učinek na vsakogar, nikomur ne 
škodujejo. Pazljivi moramo biti le pri uporabi eteričnih olj.
Vrtnice harmonizirajo kri, limfo, kostni mozeg, živčni sistem 
in spolne organe. Uporabljajo jih za zdravljenje depresije. 
Imajo sposobnost, da prenapete pomirjajo in preveč 
umirjene poživijo. Dobo deluje pri ženskih težavah: boleči 
menstruaciji, menopavzi in poporodni depresiji. Če smo zelo 
dehidrirani, pomaga vrtnični čaj. Z njo lahko čistimo rane.
Deluje baktericidno in virocidno. Dobre rezultate dosegajo
s homeopatskimi pripravki pri težavah s sluhom in šumenju 
v ušesu. Cvetne liste zelo uspešno uporabljajo v kozmetiki. 
Kozmetične pripravke iz vrtnic uporabljajo za  zoževanje 
razširjenih kapilar in odpravljanje rdečice na obrazu.
Čaj iz šipka priporočajo pri vnetju ledvic in mehurja ter pri 
teževah s peskom v tem predelu.
Previdnost: previdni moramo biti pri uporabi eteričnega 
olja pri nosečnicah in doječih materah.

Pošta Slovenije je izdala 4 znamke z motivi vrtnic, ki imajo

 v naši zgodovini in hortikulturi pomembno vlogo.     
Besedilo: Cvetka Drnovšek
Fotografije:arhiv članov,
https:/sl.Wikipedia.org
Https:/deloindom.si 
Slika na naslovnici: Mili Uran
Oblikovanje: AP

 
Lončar, Sanja: Ščepec rešitve,2011
Ortiz; E.L.: Enciklopedija, zelišč, začimb in dišav, 1993
https://sl.wwwWikipedia.org
McCully Žigon, Metka: Zarja 2017
Galle-Toplak, Katja: Zdravilne rastline na Slovenskem
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PRISTOPNA IZJAVA:
PODPISANI/NA:.................................................
ROJEN/NA:........................................................
POKLIC:............................................................
STANUJOČ:.......................................................
TELEFON:..........................................................
E-MAIL:............................................................
izjavljam, da bom spoštoval/la društveni kodeks
ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva.
Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/la 
društvenih aktivnosti. Želim postati član DZRZ
Datum:
Podpis:
 Društvo za zdravilne rastline Zasavje

Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040625513
E-mail: drustvo.dzrz@gmail.com,wwwzdravjeizrastlin.si
Davčna št.: 54251095 
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674

Pripravki: Macerat v medu: Več kot polovico kozarčka 
napolnimo s sveže nabranimi lističi vrtnice in zalijemo z 
medom ter postavimo v temen prostor. Pripravek (sirup)
vzamemo po žličkah pri bolečem grlu.
Macerat: naredimo z jojobinim ali mandljevim oljem. 
Hidrolat in prevretek: Pest listov vrtnice prelijemo z malo 
vode in 5 min vremo. Dobro precedimo oz. ožmemo. 
Vlažilni tonik za obraz: 150 ml rožne vode, 1 žlico gela aloja 
vere, 1 žlico rastlinskega glicerina, 3 kapljice 
eteričnega olja vrtnice premešamo in pretresemo. 
Piling za obraz: V mešalnik damo: 1 žlico mandljev, 1 žlico 
ovsenih kosmičev, 2 žlici suhih cvetov vrtnice, 1 žlico sode 
bikarbone, ščep mletih klinčkov, 1 žlico vrtničnega macerata 
v mandljevem olju, 1 žlico glicerina. Zmeljemo, presejemo
in dodamo kapljico, dve eteričnega olja vrtnice.
Uporaba v kulinariki: Tako vrtnice v medu kot macerat lahko
uporabimo v domači kuhinji. Cvetove lahko dodamo
še v mnoge jedi, npr. v zavitek, marmelado...   
...................................................................................
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