
Gyógy- és fűszernövény-ismeret   -   Drogismereti beszámoló  

 

 
Növény magyar neve Növény latin neve Drog latin neve Drog magyar neve Fő hatónayag(ok) 

Gyökérdrogok     

Buglyos fátyolvirág Gypsophila paniculata Saponariae albae radix fehér szappangyökér szaponinok 

Gyömbér Zingiber officinale Zingiberis rhizoma gyömbérgyökértörzs gingeol, illóolaj 

Orvosi ziliz  Althaea officinalis Althaeae radix orvosi ziliz gyökér nyálkaanyagok 

Pongyola pitypang Taraxacum officinale Taraxaci radix gyermekláncfűgyökér triterpének, szaponinok 

Tarackbúza Elymus repens Graminis rhizoma tarackbúza-gyökértörzs flavonoidok, nyálkaanyagok 

     

Levéldrogok     

Babér Laurus nobilis Lauri folium babérlevél illóolaj 

Csalán Urtica dioica, Urtica urens Urticae folium csalánlevél klorofill, flavonoidok 

Lándzsás útifű  Plantago lanceolata Plantaginis lanceolatae folium lándzsás útifű levél iridoid glikozidok 

Medvehagyma Allium ursinum Allii ursini folium medvehagymalevél alliin 

     

Herbadrogok     

Fehér fagyöngy  Viscum album Visci albae stipes fehér fagyöngy hajtás polipeptidek 

Fehér üröm  Artemisia absinthium Absinthii herba fehér üröm leveles vagy 

virágos hajtás 

keserűanyagok, illóolaj 

Kanadai és magas 

aranyvessző  

Solidago gigantea, S. canadensis Solidaginis herba kanadai és magas 

aranyvessző virágos hajtás 

szaponinok, flavonoidok 

Kis ezerjófű  Centaurium erythraea Centaurii herba kis ezerjófű virágos hajtás iridoid glikozidok, 

flavonoidok 

Közönséges cickafark  Achillea millefolium Millefolii herba közönséges cickafark 

virágos hajtás 

illóolaj 

Közönséges orbáncfű  Hypericum perforatum Hyperici herba közönséges orbáncfű 

virágos hajtás 

flavonoidok, hipericin 

Mezei kakukkfű Thymus serpyllum Thymi serpylli mezei kakukkfű virágos 

hajtás 

illóolaj 

Mezei zsurló  Equisetum arvense Equiseti herba mezei zsurló meddő hajtás kovasav, flavonoidok 

Varádics Tanacetum vulgare Tanaceti herba varádics virágos hajtás illóolaj 

  



Virágdrogok     

Fekete bodza  Sambucus nigra Sambuci flos fekete bodza virág  flavonoidok, szaponinok 

Galagonya  Crataegus monogyna, C. laevigata Crataegi folium cum flore galagonya virágos hajtásvég  procianidinek, flavonoidok 

Hársfa  Tilia cordata, T. platyphyllos,  

T. x vulgaris  

Tiliae flos hársfavirágzat  flavonoidok, nyálkaanyagok 

Kamilla Matricaria recutita Matricariae flos kamillavirágzat illóolaj, flavonoidok 

Szegfűszeg Syzygium aromaticum Caryophylli flos szegfűszeg illóolaj 

Szöszös ökörfarkkóró Verbascum phlomoides Verbasci flos ökörfarkkóró virágpárta nyálkaanyagok, flavonoidok 

     

Termésdrogok     

Boróka  Juniperus communis Iuniperi pseudo-fructus borókabogyó illóolaj 

Csillagánizs Illicium verum Anisi stellati fructus csillagánizstermés illóolaj, sikimisav 

Fekete bors Piper nigrum Piperis nigri fructus fekete bors termés piperin, illóolaj 

Galagonya Crataegus monogyna, C. laevigata Crataegi fructus galagonyatermés procianidinek, flavonoidok 

Szerecsendió Myristica fragrans Myristicae semen szerecsendió illóolaj 

Vadgesztenye Aesculus hippocastanum Hippocastani semen vadgesztenyemag szaponinok 

Vadrózsa Rosa spp. Rosae pseudo-fructus csipkebogyó C-vitamin, karotinoidok 

Vanília Vanilla planifolia Vanillae fructus vaníliatermés vanillin 

     

Kéregdrogok     

Fahéj Cinnamomum verum Cinnamomi cortex fahéjfakéreg illóolaj 

Fűzfa Salix spp. Salicis cortex fűzfakéreg fenolglikozidok (szalicin) 

Kutyabenge Frangula alnus Frangulae cortex kutyabengekéreg antraglikozidok 

Tölgyfa Quercus robur, Q. petraea Quercus cortex tölgyfakéreg cseranyagok 

 


