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ROZMARINUL (ROSMARINUS OFFICINALIS L., FAM. LAMIACEAE)

- VECHI REMEDIU FITOTERAPEUTIC -



INTRODUCERE
Fitoterapia, arta tratării unor boli cu ajutorul plantelor medicinale, reprezintă cea mai
veche metodă de vindecare de care s-a folosit omul de-a lungul istoriei sale multimilenare.

“Istoria ştiinţei plantelor este veche de mii de ani. Începând de la culturile egiptene, ştiinţa
medicinală s-a transmis mai departe la greci şi romani. Şiinta puterii de vindecare a
plantelor ne-a fost transmisă prin scrierile învăţaţilor arabi şi prin consemnările practicilor
de medicină monahală din Evul Mediu. Remediile preparate din plante, tincturile şi
ceaiurile nu sunt de exclus din terapia modernă. Bolile usoare şi cronice sunt un domeniu
predilect de acţiune al fitoterapiei...”



În zilele noastre, motivaţia medicaţiei 

fitoterapeutice poate fi argumentată prin:

folosirea plantelor medicinale în decursul 

multor secole, ceea ce a dus la o 

cunoaştere exacta a efectelor, posologiei şi 

indicaţiilor acestora; 

faptul că medicaţiile fitoperapeutice au 

trecut proba aspră a timpului; 

aceea că remediile fitoterapeutice sunt 

mai bine acceptate de celulele 

organismului uman faţă de substanţele 

chimice de sinteză şi dau impresia unei vii 

sinteze a virtuţilor pământului sub ocrotirea 

unui cer divin. 



În ţara noastră, 

terapia prin plante medicinale

este prezentată în:

vechea literatură medicală,

manuscrise,

miscelanee,

literatura ştiinţifică a zilelor noastre.



Plantele aromatice sunt 

bine reprezentate în cadrul fitoterapiei,

una dintre acestea este „ROZMARINUL”

cu denumirea ştiinţifică

Rosmarinus officinalis L., fam. Lamiaceae

arbust mirositor - din cuvintele greceşti 

„rhops” = arbust mic

„myrinos” = mirositor

sau, în latină „roua mării”.



După o utilizare pe bază de tradiţie,

prin cercetare ştiinţifică au fost evidenţiate 

principiile sale terapeutice

ARCANUM - adevărat “secret”,  cunoscut 

drept „quinta essentia”, e reprezentat prin:

ulei volatil 

 (0,2-1,2%) din planta proaspătă

 (1-2,5%) planta uscată;

un principiu amar lactonic: pinosolvina;

acid rozmarinic;

tanin;

saponine acide;

vitamina C;

acid ursolic şi oleanolic ~ 5%.



Uleiul volatil „AETHEROLEUM ROSMARINI”

obţinut prin antrenarea cu vapori din

frunzele proaspete 

somităţile florale ale plantei conţine:

o cineol 15-20%; 

o borneol 10-15%;

o acetat şi valerianat de bornil 2-5%; 

o camfor 4-5%.

Aceste principii active determină 

acţiuni farmacodinamice multiple:

stimulent digestiv, 

carminativ, 

coleretic-cologog, 

antispastic, 

expectorant, 

diuretic, 

emenagog, 

antiseptic, 

cicatrizant, 

antiviral, 

stimulent al fagocitozei.



Datorită acestor acţiuni, rozmarinul are 

indicaţii fitoterapeutice în: 

 dispepsii prin atonie digestivă;

 bronşite; 

 astenie;

 dischinezii biliare; 

 meteorism; 

 dismenoree; 

 debilitate; 

 convalescenţă; 

 surmenaj;

 hipotensiune arterială.



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

A.Manuscrisul românesc 283, 

din Biblioteca Academiei Române, 

miscelaneu cu 32 foi,

are menţiunea la foaia 21 verso,

anul 1792, 8 mai,

însemnări de condei;

19,5 x 14 cm scriere chirilică.

Manuscrisul a fost dăruit Academiei

Române de Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii Publice din Biblioteca Facultăţii

de Teologie, ceea ce subliniază faptul că în

bolniţele mânăstireşti existau culegeri de

reţete pentru tratamentul diferitelor suferinţe

şi, în acest mod, această lucrare a ajuns în

Biblioteca Facultăţii de Teologie.



Rosmarinus officinalis

Între foile 18-22 cuprinde o parte 

medicală, iar aceasta începe cu titlul:

„Darurile şi bunătăţile care le are intru sine

untul de rosmarin (uleiul volatil de

rozmarin) adecă balsamul ce s-au numit

de doftorii ce l-au izvodit „quinta

essentia” adecă „pempiusiia” a cincee-

a fiinţă căci numai 4 fiinţe în lume (referire

la cele 4 elemnte din filozofia antică: aer,

apă, foc, pământ), iar acesta pentru

darurile şi bunătatea ce are, s-au numit a

5-a adecă pempiussia”. Şi s-au scris

darurile lui de Măria sa doftorul Ioan

Geapata Romano şi „în ce chip trebuie să-

l meşteşugească şi să-l bea fiştecare

pentru folosul sănătăţii”, dată de mine

Jacomo Polovichiokol Lorenzo, la Liena

Lacao de Borga”.



Rosmarinus officinalis

În manuscris găsim indicaţii pentru

utilizarea „untului de rosmarin”, dar şi

modul de preparare pentru diferite căi de

administrare.

1. Pentru ciumă - 4-6 picături „puse în

orice zeamă sau vin alb şi să se ia

dimineaţa pe nemâncate”. Trebuie

specificat că în Evul Mediu împotriva

epidemiilor de ciumă se folosea „oţetul

celor patru hoţi” - o soluţie complexă

preparată din oţet de vin alb în care erau

macerate inflorescenţe uscate de pelin,

măghiran, salvie, rozmarin şi alte plante

aromatice; acesta a fost folosit în timpul

ucigătoarei epidemii de ciumă din Europa

în 1413”. Acum, se ştie că uleiul volatil de

rozmarin are acţiune antibacteriană.



Rosmarinus officinalis

2. Pentru cap - „untul de rosmarin”

foloseşte în „CATALOE” (congestie

cerebrală) sau la boalele ce vin din

răceală, la cei ce tremură, slăbănogi, iar

cu el se unge capul „dinapoi” sau

„peisnelele” (vertebrele) spinării.

3. În durere de dinţi - se unge „dinăuntru

obrazului şi pe din afară şi aduce şi miros

plăcut”.

4. Pentru ochi - la oboseala vederii, „se

ung pleoapele iar omul va avea ochii ca

vulturul”.

5. Pentru urechi - „tămăduieşte asurzirea

şi durerile urechii, punând câte 1 picătură

în ureche seara”.



Rosmarinus officinalis

6. Pentru nas - „vindecă durerile şi

tămăduieşte rănile nasului dacă se unge

nara cu uleiul de rozmarin”.

7. Pentru piept, gât, „năduh” - 3-4 picături

pe zahăr „se ţine în gură până se topeşte,

apoi se înghite”.

8. Pentru lactaţie - 3-4 picături „în zeamă

sau 1 pahar cu vin alb şi băut dimineaţa

pe nemâncate”.

9. Pentru stomac - antivomitiv, dureri „3-4

picături de ulei de rozmarin”.

10. Pentru „droburi” (ganglioni) - „se ung

cu acest balsam ganglionii”.

11. Pentru splină - „se unge în regiunea

splinei cu ulei de rozmarin şi se vindecă

toată răutatea”.



Rosmarinus officinalis

12. Pentru dureri de intestine, colici, 

pentru „urdinare” (diaree) şi „disenterie” 

(urinat cu sânge) - „se beau 6-8 picături 

de ulei de rozmarin, puse într-un pahar cu 

vin alb dimineaţa”.

13. Pentru „emoreides, trânji” (hemoroizi) 

– „se ung cu ulei de rozmarin”.

14 . Pentru „rărunchi” (rinichi) - dacă „se 

bea din ulei de rozmarin se măresc 

rărunchii, se deschid răsuflările trupului şi 

se scoate afară pietrele şi nisipul şi se 

vindecă ranele”.

15 . Pentru „beşică” (vezica urinară) - „7-8 

picături în vin alb şi luat dimineaţa pe 

nemâncate ajută la eliminarea urinii şi 

scad durerile”.



Rosmarinus officinalis

16. Pentru „mădularele ascunse” (organe

genitale femeieşti şi bărbăteşti) în „axtalin”

() - „se bea ulei de rozmarin şi se vor

tămădui”.

17. Pentru „mitră” (uter) foloseşte la

„sterpie” (infertilitate), o curăţă, porneşte

„sângiuirile” cele de pe luni (periodul) – „2-

3 picături în vin alb (sau şi mai multe)”.

18. Pentru „friguri de tot felul şi

tămăduieşte şi oftica” (TBC).

19. Pentru inimă - „3 picături în toate

dimineţile în vin alb pe nemâncate, scoate

„omora” (umorile) o face veselă şi scoate

toate relele”.



Rosmarinus officinalis

20. Pentru „ostenele şi dureri, întăreşte

„helonele” - gândurile şi le coace.

„Tămăduieşte „sfrinţia” (lues) cocând o

ceapă şi turnând acest rozmarin fiind

acoperită şi mâncând-o cel ce pătimeşte

face de să năduşeşti (transpiri) şi scoate

durerile”.

21. Pentru „rane” – „cele ce nu sunt

adânci se spală cu vin cald şi după ce se

usucă se ung marginile cu ulei de

rozmarin”.

22. Pentru „otrăvituri” şi lucruri „veninate” -

„vindecă muşcăturile de „jiganii veninate”

de vreme ce are această bunătate a

„tiriiacului” (teriana)”.

23. Uleiul de rozmarin „înmulţeşte perii

capului”.



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

24. Uleiul de rozmarin „înmulţeşte ţinerea

de minte”.

25. Uleiul de rozmarin „pus în lada cu

haine, mirosul îndepărtează moliile”.

În încheiere, Mss. are menţiunea că

aceste învăţături despre „pempiusiia” au

fost luate „de la mai Marele între înţelepţi

al „Indiei şi al Marelui Dr. FOLIALIGHIERI

şi a altor doftori”, iar acest „balsam” poate

fi luat fără „temeri” pentru „neputinţele”

scrise mai sus.



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

B. Medicina populară românească

autoarea Mariana Sefer prezintă printre

bolile şi leacurile populare extrase din

manuscrise, reviste, cărţi româneşti etc. şi

folosirea ROZMARINULUL pentru:

poală albă,

creşterea părului,

tuse,

boli de stomac,

anemie,

poftă de mâncare.



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

C. Zach Panţu - Plante cunoscute de

poporul român”

face prezentarea botanică a plantelor, iar

despre „HERBA ROSMARINI” face

precizarea că aceasta e întrebuinţată în

medicină pentru:

proprietăţile stomahice,

stimulante

emenagoge

„Rozmarinul plămădit în rachiu de drojdie

îl beau femeile pentru vătămătură”.



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

D. În fitoterapia modernă

uleiul de rozmarin se administrează:

uz intern, câte 2-3 picături pe o

bucăţică de zahăr;

în aromaterapie - câte 3-5 picături;

uz extern, sub formă de unguent

(concentraţie 6-10%) pe zona

precordială .



Lucrări ce permit aprecierea

importanţei fitoterapeutice

a  Rosmarinus officinalis

Frunzele sunt administrate sub formă de:

infuzie (1-2%);

tinctură (1/5) câte 15-20 picături x 2-3 pe zi;

băi tonice (dimineaţa) - 50 g frunze / 1 l apă;

vin (cu frunze 1-2%);

loţiune pentru păr.



Rozmarinul, 

vechi şi nou remediu fitoterapeutic

este component al multor formule puse pe

piaţa farmaceutică şi de SC. HOFIGAL S.A.

Bucureşti; exemplificăm:

Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin, 



Rozmarinul, 

vechi şi nou remediu fitoterapeutic

Colerd Salicilol Natural 



Rozmarinul, 

vechi şi nou remediu fitoterapeutic

Hepastim Complex Detoxifiant Natural



Rozmarinul, 

vechi şi nou remediu fitoterapeutic

Ceai ecologic ulei volatil de rozmarin Deodorant 

de rozmarin în miere de albine Natural



Rozmarinul, 

vechi şi nou remediu fitoterapeutic

Nu putem însă să trecem cu vederea şi

câteva contraindicaţii cum ar fi în:

• sarcină,

• insuficienţă hepatică severă,

• hipertensiune arterială.

Dorim ca acest modest eseu asupra

Rozmarinului să fie o dovadă a faptului

că Fitoterapia Românească a fost şi este

integrată în Fitoterapia lumii întregi,

motiv pentru care trebuie susţinută şi

dezvoltată.
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