
Növény Term.ciklus Vetés ideje Betakarított rész (stádium) 
kapor 1 év márc. k.-ápr.e. 

márc.k.-máj.k. 

mag (teljes érés), herba növényolajnak (viaszérés), herba főszernek (szárbaindulásig) 

koriander 1 év márc.k.-v. mag (teljes érés) 

ánizs 1 év márc.v.-ápr.e. mag (teljes érés) 

kömény 1 vagy  

2 év 

márc. 

márc. 

mag (teljes érés) 

mag (teljes érés 1 menet / viaszérés 2 menet) 

angyalgyökér 1 vagy 2 év nov. gyökér (1. v. 2. év, okt., nyugalmi állapot) 

édeskömény 2-3 év márc.e.-k. mag (teljes érés) 

lestyán 2-4 év okt.v.-nov.e. levél, gyökér (szept.v.-okt.e., nyugalmi állapot) 

növényolaj (1. év tılevelek, 2-4. év zöldmagvas növény) 
 

Növény Term. 
ciklus 

Vetés ideje Telepítés 
/palántázás ideje 

Betakarított rész  Különleges ápolás 

majoranna 1 év márc. - herba  öntözés 

bazsalikom 1 év márc. máj.k.  herba  öntözés 

borsfő 1 év márc.v. / nov. - herba   

citromfő 4-5 év nov. / márc. máj.k.-v.  herba szervestrágya, öntözés 

menta 2-3 év - okt. (sztóló) herba (fosztással levél) szervestrágya, öntözés, ıszi leszántás 

izsóp 4-6 év márc.k.-ápr.e. - herba  

szurokfő 4-6 év márc. máj.v. herba szervestrágya, 1. évben öntözés 

levendula 15-20 év nov.e. (mag) 

ápr.e. dugvány 

szept.k.-okt.v. 

szept.k.-okt.v. 

virágzat telepítés elıtt 1 évvel mélyszántás + szervestrágya, 1. évben 

tıpótlás, 1-2. évben metszés, 4-5 évente altalajlazítás 

orvosi zsálya 5-6 év ápr.v.-máj.e. szept.v.-okt.e. herba szervestrágya 

kakukkfő 4-6 év márc.k. máj.v. herba szervestrágya 
 

Növény Term.ciklus Vetés ideje Telepítés ideje Betakarított rész  Különleges ápolás 
kamilla 1 év aug.v.-szept.e. - virágzat /herba talajfelszínre vetés 

sáfrányos 

szeklice 

1 év ápr.e. - virágzat (3-4 naponta, kézzel) 

termés (teljes érés) 

ritkítás 

körömvirág 1 év márc. - máj.v.-okt. (3-4 naponta, kézzel) öntözés, nyáron „felújítás” 

máriatövis 1 év márc.k.-ápr.e. - mag (teljes érés)  

kasvirág 2-3 év márc.e.-k. (fólia) 

márc.-ápr. (szabadágy) 

máj.k.-v. 

szept.k.-okt.e. 

herba (teljes virágzás) 

gyökér (2. v.3. év okt.) 

 

tárkony 4-5 év - máj-jún. (tısarj) herba (virágzás elıtt) 

herba illóolajnak (virágzás kezdete) 

 



 

 

Növény Term.ciklus Vetés ideje Telepítés ideje Betakarított rész  Ápolás, egyéb feladatok 
mák 1 év febr.-márc. 

szept.-okt.e. 

- zörgıs tok (egyelés) 

mustár 1 év márc. - termés (teljes érés)  

olajtök 1 év ápr.v.-máj.e. - termés (kocsány elszárad) szervestrágya 

győszővirág 1 év nov. - tırózsa (aug.v.-szept.e.)  

macskagyökér 1 év aug.k.-v. szept.v.-okt.e. gyökér (okt.e.-k.) szervestrágya 

anyarozs 1 év szept.k.-okt.e. - szklerócium mesterséges fertızés 

komló 8-10 év - okt.k.-ápr.k. 

(gyökeres dugvány) 

virágzat szervestrágya, támrendszer, metszés, 

indafelvezetés, öntözés 

 


