KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA ESKÝCH A SLOVENSKÝCH
ODR D HE MÁNKU PRAVÉHO V EKOLOGICKÉM ZEM D LSTVÍ
Quality characterization of Czech and Slovak varieties of Chamomile (Matricaria recutita L.) in
organic agriculture
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Summary: Trend transition from conventional to ecologic method of farms starts to prove in region of cultivate and
process herbs products, for example Chamomile (Chamomilla recutita). In this area of agriculture are not many
societies engaged in this. .In relation to the possibility of exploitation this medicinal plant in organic agriculture,
the varieties (Czech diploid variety Bohemia and Slovak tetraploid variety Goral.) are tested for quality and quantity
characteristics with impact on the amount of essential oils of chamazulen and flavonoids for growing in organic. In
the experiments of both the ecological and the traditional cultivations - the content of essential oils was higher than
the standard content of essential oils as stated in The Czech Pharmacopoeia. The highest measured value of the essential
oils content was in the variety Goral at the 1st harvest in organic agriculture in. The highest measured value of main
substances (chamazulene, -bisabolol, bisabololoxide A) of chamomile essential oils was also in the variety Goral at
the 1st harvest in organic agriculture. When comparing the average content of essential oils in both varieties, the higher
measured value of the content of essential oils and main substances in essential oils were present in the tetraploid
variety Goral. On the other hand also the diploid variety Bohemia in the ecological part of experiments showed
a permanent high content of essential oils. We can presume, that for the organic cultivation technique both varieties are
suitable.
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Souhrn: U obou použitých odr d z pokusu v ekologickém zp sobu hospoda ení p evyšovalo nam ené množství silice
standardní množství silice podle eského lékopisu. Nejvyšší nam ené hodnota obsahu silice u jarních výsev byla
u odr dy Goral u varianty 1, u podzimních výsev pak u diploidní odr dy Bohemia z ekologické ásti experimentu
Dosažené nejnižší hodnoty obsahu silice byly u varianty 2 obou odr d jak v podzimních tak v jarních výsevech, p esto
však byla tato hodnota vyšší než je nejnižší hodnota standardu (4 ml/kg). P i porovnání pr m rného množství silice
u obou odr d, vyšší nam ené hodnoty obsahu silice vykazovala tetraploidní odr da Goral. I v p ípad obsahu silice
v kv tové droze diploidní odr dy Bohemia, bylo v ekologické ásti experimentu dosaženo stabiln vysokých hodnot.
V p ípad nam ených hodnot p i rozborech hlavních složek silice bylo zjišt no nejv tší zastoupení chamazulenu,
bisabololoxid A, B v silici z kv tové drogy odr dy Goral, získané p i 1. sklizni z ekologické ásti experimentu. Je zde
také patrná negativní korelace mezi vysokým obsahem bisaboloxid a bisabololu. Soub žn z kvalitativním a
kvantitativním hodnocení he mánkové silice probíhá rozbor nemén d ležitých ú inných látek – flavonoid , zejména
pak flavonoid ., výsledky sv d í o vyšším zastoupení t chto látek v droze získané také z ekologické ásti experimentu.
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Úvod
He mánek pravý (Matricaria recutita L.) se
p stuje a sbírá prakticky po celém sv t . V sou asnosti
pat í mezi jednu z nej ast ji diskutovaných lé ivých
rostlin z hlediska kvality.
V sou asné dob se p stuje asi 90 ha orné p dy,
z toho
asi
jen
1/5
je
certifikovaná
jako
ekologická.Všeobecný návrat k p írodním produkt m a
snaha o náhradu syntetických látek p írodními, iní
z he mánku pravého (Matricaria recutita L.) velice
perspektivní lé ivou rostlinu pro ekologické zem d lství.
Kvalita eského a slovenského he mánku je zpracovateli
cen na hlavn pro obsah chamazulenu a bisabololu.

V souvislosti s možností využití této lé ivé
rostliny v ekologickém zem d lství, zkoušíme eské a
slovenské
odr dy
z hlediska
kvalitativní
a
kvantitativních
charakteristik
pro
p stování
v ekologickém zem d lství. Porovnáváme p esné polní
pokusy v podmínkách konven ního a ekologické
zem d lství na pokusné stanici rostlinné výroby
certifikované pro ekologické zem d lství PrahaUh ín ves. Sledujeme množství a kvalitu silice, obsah
chamazulenu a flavonoid v závislosti na p stební
technologii. Nejpodstatn jší ástí lé ivého ú inku
he mánku léka ského podmi uje nejen množství a
kvalita he mánkové silice, ale i obsah flavonoid .

Materiál a metody
V našich pokusech sledujeme eskou odr du
Bohemia, a slovenskou odr du Goral. Odr da Bohemia
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byla povolena v roce 1952, pat í mezi diploidní odr dy
he mánku léka ského (Matricaria recutita L.). Odr da
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Bohemia je chemokultivar A, standardn obsahuje
0,47 % silice, nad 36 % bisabololoxidu A a 20 %
azulenu v silici. Další odr dou he mánku pravého
v našich pokusech je slovenská tetraploidní odr da
Goral. Tato odr da byla vyšlecht na na UPJŠ- PF
Košice a povolená v roce 1990. Jedná se o odr du pat ící
do skupiny odr d bisabolového a bisabololoxidového
genotypu. Odr da Goral standardn obsahuje 1- 1,2 %
silice, nad 25 % chamazulenu, nad 25 % bisabololu a
ostatních složek.
Agrotechnickou ást pokusu tvo ily 3 varianty dle
ší ky
ádku‚ 250 mm a 375 mm) ve
ty ech
opakováních. P íprava p dy klasická. Termíny výsevu:
jarní výsev do 10.4. a 2. podzimní výsev (do poloviny
íjna). Výsevek 2g tj.(2 kg/ha) na parcelu o 10 m2 B hem
vegetace byl sledován stav porostu,r st a vývoj
rostlin(fenologická stádia).
Ochranná opat ení pro ekologickou ást:
Byly provád ny na základ výskytu plevel a
biologickými a mechanickými prost edky -

šk dc

využití netkané textilie na podporu vzcházení, okopávka
ve výšce rostlin 5 cm a ple kování od výšky rostlin
15 cm. povolenými v rámci ekologického zem d lství.
Jako dopl ková hnojiva byla použita bylinná jícha
z kostivalu léka ského ve sm si s kop ivou dvoudomou.
Sklize v technické zralosti, dle stavu variant.
K sušení drogy byly použity komorové sušárny, výška
vrstvy 20 cm ,teplota sušení 35°C.
Izolace he mánkové silice byla provedena z 20 g
kv tové drogy (vysušené kv tní úbory he mánku)
pomocí destilace vodní parou podle eského lékopisu
z roku 2004. Jednotlivé složky silice byly stanoveny
metodou plynové chromatografie. Determinace hlavních
složek v silice sbylo provedeno na základ použití
standardních látek (chamazulen, /-/- -bisabololu,
/-/- -bisabololoxidu A.)
Stanovení flavonoid v he mánkové droze bylo
provedeno pomocí kapalné chromatografie pomocí
standardních látek.

Výsledky
Graf 1:

Graf 2:

Average content of main substances in Chamomile essential oils at varieties
Goral and Bohemia in organic agriculture/pr m rný obsah hlavních ú inných
látek v silici obou odr d

Average content of flavonoids in chamomile drug at both
varieties in organic agriculture/pr m rný obsah flavonoid v
he mánku u obou odr d v ekologickém zem d lství
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Z morfologických vlastností se nejv tší variabilita
mezi tetraploidní odr dou Goral a diploidní odr dou
Bohemia projevila v pr m rných velikostech úbor a
v pr m rných hmotnostech úbor . Nejv tší rozdíly však
nalezneme p i porovnání v kultu e p stovaných odr d
s divoce rostoucím he mánkem (Gromová, 1993).
Výnosnost z ekologické ásti experimentu byla u
podzimních výsevu o 2/3 % nižší než ze stejného pokusu
v ekologickém zem d lství. U odr dy Goral výnos p i 3.
sklizni dosahoval 0,014 kg/m2 a u odr dy Bohemia
0,0128 kg/m2.
V p ípad jarních výsev 2006 byla vzcházivost,
velmi malá, p estože klí ivost u všech použitých odr d
byla v rozmezí 95- 98%. V závislosti na nep íznivých
meteorologických podmínkách (dlouhá zima, nízké
srážkové úhrny na stanovišti v období 16.4 – 15.5.) se
prokázala rizikovost jarních výsevu. Výnosový potenciál
v roce 2006 byl výrazn nižší než v roce 2005 (0,04 0,06 kg/m2), zejména u odr d náro n jších na vláhu
(slovenská a srbská odr da), p i 1. sklizni - 0,001 –

Bohemia
variety

0,0012 kg/m2. U odr dy Bohemia byl výnos nejvyšší
0,0078 kg/m2.
U kvalitativního hodnocení obou použitých odr d
z pokusu
v ekologickém
zp sobu
hospoda ení
p evyšovalo nam ené množství silice standardní
množství silice podle
eského lékopisu. Nejvyšší
nam ené hodnoty obsahu silice bylo u odr dy Goral
z jarního výsevu 05 (8,25 ml/kg drogy¨) varianty 1‚
u podzimních výsev byla u odr dy Bohemia 7,5 ml/kg
u varianty 1, z ekologické ásti experimentu. Dosažené
nejnižší hodnoty obsahu silice byly u varianty 2 odr da
Bohemia (5,85 ml/kg suché drogy) u podzimních
výsevu, p esto však byla tato hodnota vyšší než je
nejnižší hodnota standardu (4 ml/kg). P i porovnání
pr m rného množství silice u obou odr d, vyšší
nam ené hodnoty obsahu silice vykazovala tetraploidní
odr da Goral. I v p ípad obsahu silice v kv tové droze
diploidní odr dy Bohemia, bylo v ekologické ásti
experimentu dosaženo stabiln
vysokých hodnot.
V p ípad nam ených hodnot p i rozborech hlavních
složek silice bylo zjišt no nejv tší zastoupení
chamazulenu, bisabololoxid A, B v silici z kv tové
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drogy odr dy Goral, získané p i 1. sklizni z ekologické
ásti experimentu. Je zde také patrná negativní korelace
mezi vysokým obsahem bisaboloxid a bisabololu.

d ležitých ú inných látek – flavonoid ., výsledky sv d í
o vyšším zastoupení t chto látek v droze získané také
z ekologické ásti experimentu.

Soub žn
z kvalitativním a kvantitativním
hodnocení he mánkové silice probíhá rozbor nemén
Záv r
Tvorba sekundárních metabolit
he mánku
pravého závisí na endogenních a exogenních faktorech,
které se podle Franze (2001) dají rozd lit na
morfologicko – ontogenetickou variabilitu a na
variabilitu genetickou. P sobení všech t chto faktor se
pak odráží ve velikosti tvorby biomasy, produkce drogy,
obsahu a složení silice a dalších znak porostu.
Výsledky jednotlivých kvantitativních a kvalitativních

charakteristik tedy ukazují, že mezi silicemi he mánk
r zných p vod jsou výrazné rozdíly (Salamon, 2004).
Kvalita ú inných látek však lze ovlivnit vhodnou
p stební
technologií,
nap íklad
v ekologickém
zem d lství. Ob odr dy, m žeme doporu it pro
p stování v ekologickém zem d lství, zejména pak p i
podzimním termínu výsevu.
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