
Drogismereti beszámoló 
 

Drog magyar neve Drog latin neve Anyanövény latin neve Fı hatónayag 

Gyökérdrogok    
Fehér szappangyökér Saponariae albae radix Gypsophila paniculata szaponinok 
Gyermekláncfőgyökér Taraxaci radix Taraxacum officinale triterpén, keserőanyagok, szaponinok 
Lestyángyökér Levistici radix Levisticum officinale illóolaj 
Orvosi macskagyökér Valerianae radix Valeriana officinalis valepotriátok, szeszkviterpének 
Orvosi ziliz gyökér Althaeae radix Althaea officinalis poliszacharidok 
Tarackbúza gyökértörzs Graminis rhizoma Elymus repens flavonoidok, nyálkaanyagok 
    
Levéldrogok    
Borsosmentalevél Menthae piperitae folium Mentha x piperita illóolaj 
Csalánlevél Urticae folium Urtica dioica klorofill, vitaminok, flavonoidok 
Fodormentalevél Menthae crispae folium Mentha spicata var. crispa illóolaj 
Lándzsás útifő level Plantaginis lanceolatae folium Plantago lanceolata iridoid glikozidok 
Orvosi citromfő level Melissae folium Melissa officinalis illóolaj 
Orvosi zsálya levél  Salviae officinalis folium Salvia officinalis illóolaj 
Rozmaringlevél Rosmarini folium Rosmarinus officinalis illóolaj 
    
Herbadrogok    
Bazsalikom  Basilici herba Ocimum basilicum illóolaj 
Bíbor kasvirág  Echinaceae purpureae herba Echinacea purpurea kávésav-származékok 
Borsikafő  Saturejae herba Satureja hortensis illóolaj 
Ezerjófő virágos hajtás Centaurii herba Centaurium erythraea iridoid glikozidok, flavonoidok 
Fehér üröm leveles vagy virágos hajtás Absinthii herba Artemisia absinthium keserőanyagok, illóolaj 
Kaporfő  Anethi herba Anethum graveolens illóolaj 
Kerti kakukkfő levél és virág Thymi herba Thymus vulgaris illóolaj 
Közönséges aranyvesszı virágos hajtás Solidaginis virgaureae herba Solidago virgaurea szaponinok, flavonoidok 
Közönséges cickafark virágos hajtás Millefolii herba Achillea millefolium illóolaj 
Közönséges orbáncfő virágos hajtás Hyperici herba Hypericum perforatum flavonoidok, hipericin-származékok 
Majoránna  Majoranae herba Majorana hortensis illóolaj 
Mezei zsurló meddı hajtás Equiseti herba Equisetum arvense kovasav, flavonoidok 
Szurokfő level és virág Origani herba Origanum vulgare illóolaj 
Tárkonyürömfő Dracunculi herba Artemisia dracunculus illóolaj 
Varádicsfő Tanaceti herba Tanacetum vulgare illóolaj 



    
Virágdrogok    
Fekete bodza virág Sambuci flos Sambucus nigra flavonoidok, szaponinok 
Galagonya virágos hajtásvég Crataegi folium cum flore Crataegus spp. procianidinek, flavonoidok 
Hársfavirágzat  Tiliae flos Tilia spp. flavonoidok 
Kamillavirágzat Matricariae flos Matricaria recutita illóolaj, flavonoidok 
Komlótoboz Lupuli flos Humulus lupulus gyantaanyagok, cseranyagok 
Körömvirág Calendulae flos Calendula officinalis flavonoidok, karotinoidok 
Sáfrányos szeklice virág Carthami flos Carthamus tinctorius festékanyagok 
Valódi levendula virág Lavandulae flos Lavandula angustifolia illóolaj 
    
Termésdrogok    
Ánizstermés Anisi fructus Pimpinella anisum illóolaj 
Boróka tobozbogyó Juniperi pseudo-fructus Juniperus communis illóolaj 
Csipkerózsa áltermés Rosae pseudo-fructus Rosa spp. vitaminok, karotinoidok 
Fehér mustármag  Sinapis albae semen Sinapis alba mustárglikozidok 
Galagonyatermés Crataegi fructus Crataegus spp. procianidinek, flavonoidok 
Homoktövistermés Hippophae fructus Hippophae rhamnoides szerves savak, vitaminok 
Kaportermés Anethi fructus Anethum graveolens illóolaj 
Keserő édeskömény termés Foeniculi amari fructus Foeniculum vulgare illóolaj 
Koriandertermés Coriandri fructus Coriandrum sativum illóolaj 
Köménytermés Carvi fructus Carum carvi illóolaj 
Máriatövis-termés  Silybi mariani fructus Silybum marianum flavonoidok, zsíros olaj 
Tökmag Cucurbitae peponis semen Cucurbita pepo subsp. pepo 

convar. pepo var. styriaca 
zsíros olaj, E-vitamin 

    
Kéreg- és egyéb drogok    
Fehér fagyöngy hajtás Visci albae stipes Viscum album polipeptidek 
Főzfakéreg Salicis cortex Salix spp. fenolglikozidok 
Kutyabengekéreg Frangulae cortex Frangula alnus antraglikozidok 
Nyárfarügy Populi gemma Populus nigra illóolaj, fenolglikozidok 
Tölgyfakéreg Quercus cortex Quercus spp. cseranyagok 

 

 


