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Gyógynövény fogalma

– Gyógyszerkönyvben szereplő drogok 

nyersanyaga. 

– Gyógyításra, ill. egészségvédelemre 

felhasznált növény.

– Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok 

előállítására, élvezeti célokra, kozmetikai és 

háztartás-vegyipari cikkek előállítására, 

fűszerként, kábítószerként, 

növényvédőszerként használt növény.

– Hatóanyagot tartalmazó növény.

Hatóanyag:

– A gyógynövényben felhalmozódott, 

biológiailag aktív, különböző hatású, sajátos 

vegyületek,

– az egészséget fenntartó, kóros folyamatokat 

megelőző, gátló, ill. gyógyító hatású 

anyagok, 

– a gyógyhatásért felelős vegyület(csoport).

Gyógynövények felhasználása
Gyógyászat

hagyományos és népi gyógyászat, fitoterápia, 

homeopátia, aromaterápia, gyógyszeripar…

Vegyipar

kozmetikai, háztartási  vegyipar, illatszeripar 

Élelmiszeripar

konzervipar, húsipar, édesipar, üdítőital-

gyártás, fűszeripar stb.

Mezőgazdaság

növényvédelem, állatgyógyászat stb.

Háztartások

élelmiszer, fűszer, élvezeti szerek stb.

Növényi drog: 

(a gyógynövény elsődleges terméke)

– Szárított növényi rész (kéreg, levél, virág…)

– a növényből kivont anyag (illóolaj, balzsam, 

gyanta…),

– a növényből átalakítással nyert anyag 

(kátrány, faszén).

Illóolaj:

– Különböző vegyületek elegye,

– vízgőzzel lepárolható növényi hatóanyag,

– vízben nem vagy csak nagyon rosszul 

oldódik,

– szobahőmérsékleten maradéktalanul 

elpárolog,

– jellegzetes, intenzív illatú és ízű.

Hazai gyógynövénytermesztés jellemzői

– kb. 15 ezer ha (gyűjtés + termesztés)

– nagy élőmunka-ráfordítás

– kb. 50 termesztett faj

– jó minőségű drog

– exportorientált ágazat

Ökológiai gazdálkodásban:

‒ kézimunkaigény még több (gyomirtás, 

egyelés, betakarítás)

‒ minősítés: öko + drogminősítés előiratai

(Ph.Hg., MSZ, monográfiák)
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Fontosabb termesztett gyógynövények

Faj Terület (ha/év)

Mák 10 000

Olajtök 5 000

Mustár 1 000 – 2 000

Édeskömény 700

Máriatövis 500 – 600

Kapor 300

Ánizs 200

Kamilla 150

Koriander 100 – 150

Konyhakömény 100

Borsfű 100

Cickafark 35

Levendula 30-40 Mák

Mustár Olajtök

Édeskömény Máriatövis
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Kapor Ánizs

Kamilla Koriander

Konyhakömény Borsfű
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Cickafark Levendula

– gyűjtött fajok száma kb. 100

– drogok döntő hányada gyűjtött

– kiváló minőségű drog

– nagy hagyományokkal rendelkezik Mo.-n

– privatizáció és munkaügyi szabályozás 
nehezíti

– gyűjtés hatósági engedély nélkül lehetséges

– őstermelői igazolvány,TB fizetése szükséges 
(600 eFt felett)

– felvásárláshoz engedély kell

– átvételkor előzetes minősítés

– elsődleges feldolgozás: gyűjtő v. felvásárló

Hazai gyógynövénygyűjtés jellemzői A szakszerű gyűjtés feltételei:

– biztos botanikai, morfológiai ismeretek,

– megfelelő gyűjtési időpont ismerete,

– élőhelyismeret,

– megfelelő gyűjtési mód ismerete.

Ökológiai gazdálkodásban:

‒ terület min. 3 éve „szermentes”,

‒ ökoszisztéma egyensúlya nem sérülhet,

‒ gyűjtés, feldolgozás, tárolás ökológiai 

rendszerben,

‒ dokumentáció!

Nyilvántartások:

- gyűjtési területek átnézetes térképe, 

aktuális területek listája,

- gyűjtött fajok aktuális listája,

- gyűjtési napló (gyűjtő, faj, terület, menny.)

- szállítójegyek,

- készletnyilvántartás (gyűjtött - leadott),

- beszerzés - eladás, 

- szárítás, válogatás,

- tárolás: takarítás, rágcsálóirtás,

- raktárkészlet. 

Gyűjtött drog Friss drogtömeg (t/év)

kamillavirág 500

vadgesztenyetermés 400-500

csalánlevél 300-400

csipkebogyó 200-250

bodzabogyó 150

cickafarkfű 50-100

aranyvessző 100

mezei zsurló 50-80

bodzavirág 50-75

hársvirág 40-50

fagyöngy 30-50

Fontosabb vadon termő gyógynövények
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Kamilla Aranyvessző

VadgesztenyeVadgesztenye Nagy csalán

Vadrózsa

Vadrózsa Fekete bodza
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Cickafark Mezei zsurló

HársHárs Fehér fagyöngy

Gyógynövények feldolgozása
A helyes feldolgozás feltételei:

– a gyűjtés / betakarítás idejének optimális 

megválasztása,

– a gyűjtés / betakarítás módjának helyes 

megválasztása,

– az alapanyag kíméletes és gyors 

beszállítása,

– az alapanyag minősítése,

– a feldolgozás előtti szakszerű tárolás,

– előkészítő műveletek elvégzése,

– szakszerű feldolgozás.

Elsődleges feldolgozás:

A betakarítást követő, első tartósítási 

műveletek.

– szárítás (természetes, mesterséges),

– illóolaj-kinyerés (desztilláció, sajtolás, 

oldószeres kivonás),

– tisztítás,

– aprítás,

– tárolás,

– csomagolás.
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• Ökológiai gazdálkodásban:

‒ szárítás lehetőleg természetes úton 

(lassabb, nagyobb hatóanyag-veszteség, 

nagyobb szennyeződés),

‒ mesterséges szárítás – energiaköltség, 

káros anyag kibocsátás,

minőség  ‒ gazdaságosság ?

‒ ökológiai gazdálkodásból származó szárított 

drogokra van kereslet, 

extraktumokra nincs (pl. illóolaj, hatóanyag-

kivonatok)

Gyógynövények egyéb felhasználása az 

ökológiai gazdálkodásban 

Egész növény

• Vetésforgó

zöldséges forgóban kapáskultúrák

• Zöldtrágyanövény

• Takarónövény

• Növénytársítás

- a gyógynövények gyakran elűzik a 

kártevőket, gomba- és baktériumellenes 

hatásúak, ill. erősítik a főnövény védekező 

erejét,

- kelés segítése → növényvédelmi funkció → 

virágzáskor rovarcsalogató → takaróanyag

védőnövény főnövény hatás

mustár csiga, fonálféreg 

ellen

kapor sárgarépa kelés gyorsítása

kömény, 

koriander

káposztafélék, cékla, 

burgonya, uborka

íz javítása

borsfű bab levéltetű ellen

turbolya salátafélék, retek csigariasztó, 

kondi növelése

bazsalikom uborka, cukkini lisztharmat

levendula, 

zsálya, izsóp, 

kakukkfű

rózsa, dísznövény levéltetű, hangya 

ellen

körömvirág gyümölcs, uborka,

paradicsom, káposzta

levéltetű, csiga, 

fonálféreg ellen

Növényi levek

- csalán a legfontosabb, egyéb: zsurló, 

hagyma, üröm, rebarbara, bodza stb.,

- főként erjesztett levek,

- forrázat, főzet, hidegvizes kivonat 

formájában is,

- talajba vagy a növényre juttatva,

• Tápanyag-gazdálkodás, talajélet serkentése

- trágyaként, pl.

csalán →  Fe,    fekete nadálytő → K, Ca, P

pitypang → K,   cickafark → Fe, Mg

- talajszerkezet, talajtermékenység javítása

- komposztálódás segítésére

komposztáló preparátumok (biodinamikus)
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• Növényvédelem

‒ csávázás,

‒ palánta gyökérkezelése,

‒ gyomirtás (allelopátia),

‒ kártevők riasztása, 

‒ rovarölő,

‒ táplálkozás gátlása (pl. tomatin, kapszaicin),

‒ kártevő ellenségének csalogatása,

‒ kórokozók ellen (fitoalexinek).  

csalán levéltetű

zsurló gomba (lisztharmat), lemosó permet

kamilla, 

cickafark

gomba 

ürömfélék rovar, gomba

varádics, 

rovarporvirág, 

bazsalikom,

dohány

rovar

kakukkfű csiga, baktérium

tölgyfa (kéreg) baktérium, gomba

útifű levéltetű, gomba

torma monília

páfrányfélék pajzstetű, levéltetű

• Főnövény ápolására

- növényi kondicionálóként → növény 

védekező erejének növelése, termésfokozás, 

termésminőség javítása

- pl. FitoNatur Aktív, Natur Biokal, Fitokondi, 


