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1. Az Európai gyógynövénytermesztés és kereskedelem napjainkban 

 

A természetes növényi eredetű anyagok felhasználása az utóbbi évtizedekben az 

érdeklődés középpontjába került és várhatóan tovább bővül. A korszerű gyógyszerek 

25%-a ma is tartalmaz növényi nyersanyagot. Az újabb kutatások eredményeként tártak 

fel új növényi forrásokat melyek szintetikumokkal is alig gyógyítható betegségek esetén 

hasznosíthatók.  

 

Nyugat-európában már a nyolcvanas évek elején 400-nál több növényi 

drogspecifikumot használtak fel, s ez évi 80.000 tonna importot jelentett. A Kelet-

Európai országokban előállított gyógynövények exportja mind a mai napig alapanyag 

formában történő szállítást jelent. A termékek nemzetközi forgalmát nehezíti, hogy ma 

még az előállításukra, regisztrációjukra és forgalmazásukra egységesen elfogadott 

szabályozás nincs. A Nyugat Európai országokba rövid távon az alapanyag export 

látszik reális alternatívának, ezen belül is az átlagos minőség. Hosszú távon a 

magasabb feldolgozottsági fokú termékek exportjának bővítése látszik kívánatosnak. 

 

Az Európai Unió a világ legnagyobb gyógy- és aromanövény felvevő piaca. Az éves 

átlagos import 130.000 tonna körüli, ami 350 millió USD értéknek felel meg. Az évi 

növekedés mértéke 5-10%. Globálisan is a legnagyobb gyógynövény-termesztők közé 

tartozik, közel 70.000 ha termő területtel. Legfontosabb gyógynövény beszállítói az USA 

(15,8 %), India (8,1 %), Kína (7,45 %), Egyiptom (5,47 %), és az utóbbi időben 

Törökország. 

 

A 10 legnagyobb értékben forgalmazott gyógynövények a Ginkgo / Páfrányfenyő 

(Ginkgo biloba L.), a közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum L.), a  szágópálma 

(Metroxylon sagu  Rottb.), a ginzeng (Panax ginseng L.), a kasvirág (Echinacea spp.), a 

poloskavész (Cimicifuga racemosa L.), a macskagyökér (Valeriana officinalis L.), a 

fokhagyma (Allium sativum L.), a barátcserje (Vitex agnus-castus L. ) és a 

vadcseresznye (Prunus avium L.). 
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Az Unión belül Németország a gyógynövény kereskedelmi központja és fontos 

áruelosztója. A balkáni és távol-keleti országokból érkező nyersanyagok döntően rajta 

keresztül jutnak el a tagországokba. Emiatt a Kelet-Európai országok számára fontos 

kereskedelmi partnere, és az ott tapasztalt tendenciák valamint változások alapvetően 

érintik ezen országok kereskedelmét is. Németország a legnagyobb exportőre az 

aprított vagy porított formában kereskedelmi forgalomban a legtöbb gyógyászati, 

kozmetikai és növényvédelmi célra alkalmazott gyógynövényeknek. 2007-ben 106,9 

millió USD exportértékkel 26,7 %-ban részesedett az (extra és intra) EU összes 

exportjából. A 2004-ben csatlakozott országok közül Lengyelország a legnagyobb 

exportőr, exportértéke 2004 és 2007 között mintegy megduplázódott. Magyarország 

exportja ezzel szemben a csatlakozás óta inkább csökkent. 

 

Az egyre szigorúbb minőségi előírásokból adódóan a gyógyszeripar számára, a 

magasabb ár ellenére, kedvezőbb a termesztésből származó, ismert minőségű és 

hatóanyag tartalmú növényi alapanyag. Európában termesztésben 130-140 

forgalmazott faj van.  

 

A legnagyobb termelőknek Franciaország, Magyarország, Lengyelország és 

Spanyolország számítanak. A legnagyobb mennyiségben levendula, gyógyszeripari 

mák, kömény, édeskömény, és menta termesztése folyik. Világviszonylatban Argentína, 

Chile, Kína és India a legjelentősebb gyógynövénytermesztők. 

 

Franciaországban nagy mennyiségben termesztenek illóolaj tartalmú növényeket az 

illatszeripar számára. Németországban közel 8000 hektáron termesztenek 

petrezselymet, tormát, bodzát, édesköményt, majorannát, kamillát, máriatövist, 

metélőhagymát, közönséges orbáncfüvet, kaprot, borsmentát és homoktövist. 

 

A gyógynövények termesztésére illetve termesztésbe vonására egyre erősebb igény 

érkezik a felvásárlói és feldolgozó oldalról.  

 

A legjelentősebb okok az alábbiak:  
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● Homogenitás és meghatározott minőség iránti igény (mezei cickafark, 

mezei zsurló). 

● Minőségbiztosítás, dokumentáció követelménye (ISO stb.). 

● Természetes anyagok iránti érdeklődés növekedése, fokozódó 

mennyiségi igény (közönséges orbáncfű, aranyvessző fajok). 

● Hazai (regionális) termék iránti igény (import helyett itthon is termesztenek 

rozmaringot) 

● Természet védelme, fajok megritkulása, védetté válása miatt (hegyi 

árnika, tavaszi hérics). 

● Alternatív növénynek minősülnek a szántóföldi termesztésben. 

● Peszticid és nehézfém felhalmozódás elkerülése végett (mezei zsurló, 

nagy csalán, vérehulló fecskefű). 

● Csökkent az a terület, ahol szabadon gyűjthetők a gyógynövények 

valamint egyre kevés a szakképzett gyűjtő. 

 

A termesztésre illetve termeszésbe vonásra azonban hátráltató tényezők is hatnak: 

● A kelet európai termesztők sok esetben hátrányban vannak a nyugat-

európai versenytársakkal szemben. Nem elég hatékony, elavult 

módszerek. A hétköznapibb szántóföldi növénytermesztés egyszerűbb 

(pl.: búza, kukorica, napraforgó, repce). 

● Magas munkaerő- és energiaárak miatt drágább a gyógynövény előállítás.  

● A gyógynövények termesztése engedély nélkül folytatható, de a 

felvásárlás és feldolgozás szakképesítéshez kötött. 

● Hiányzik a hatékony ágazati információs rendszer. 

Az ágazat feldolgozóipara több ipari terület összességéből áll. Az elsődleges (primer) 

feldolgozás - válogatás, szárítás, tisztítás, vágás, őrlés - eredményeképpen az 

alapanyag 80 %-a exportra kerül (egész, vágott drog, illetve filter formában).  

 
A másodlagos (szekunder) feldolgozás során a minőségi vizsgálatokat követően a 

forgalmazásra kész gyógyszer, gyógynövény-drog, tea, "gyógytermék", kozmetikum, 

fűszer(keverék), étrendkiegészítő vagy aroma előállítása történik. A feldolgozó 
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háttérpiac legfontosabb problémája, hogy a teljes vertikumból hiányzó a korszerű gépi 

és technológiai háttér, melynek orvoslásához nélkülözhetetlenek az állami 

támogatások. 

 
Exportra nagy részben alacsony feldolgozottságú és hozzáadott értékű termék kerül (pl. 

szárított gyógynövény). Külföldön ezekből az alapanyagokból (extraktum, kivonatok) 

történő feldolgozást követően magas hozzáadott értékkel rendelkező intermedier- vagy 

késztermékek import áruként kerülnek be Magyarországra, a kiindulási alapanyag 

előállítási helyére. 

 

 

1. Ábra: Készáru raktár magyarországon  
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2. Alapfogalmak  

 

Gyógynövények: A legtágabb értelemben azok a növényfajok sorolhatók ide, melyeket 

a hagyományok vagy az irodalmi adatok alapján gyógyítás céljára felhasználtak vagy 

felhasználnak.  

 

 

2. Ábra: Mezei cickafark 

 

Drog: A hatóanyagot tartalmazó, többnyire szárítással tartósított növényi rész, vagy 

minden egyéb olyan folyékony (illóolaj) vagy szilárd (gyanta) anyag, amely az 

elsődleges feldolgozáson kívül más feldolgozásban nem részesült. 

 

A növényi drog a gyógynövénynek a mindenkori hatályos Gyógyszerkönyvben és 

nemzeti szabványokban leírt része, vagy annak megfelelő eljárással készített terméke: 

[...]  
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[...növényi drog:] 

- A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, melyet 

többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon 

kívül más technikai feldolgozásban vagy egyéb kezelésben nem részesült.  

 

 

   3. Ábra: Körömvirág drog 

 

- Növényi nyersanyagból előállított termék (illóolaj, zsírosolaj, gyanta, balzsam).  

 

 

    4. Ábra : Mezei cickafark illóolaja 

- A növényi nyersanyagból átalakítással nyert anyag (orvosi szén, kátrány).  
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5. ábra: fa szenesítés 

 

A drog kémiai anyagai: 

● Tartalomanyag: Az adott drogra jellemző kémiai alkotórészek összessége. 

● Hatóanyag: A drog gyógyhatásáért felelős vegyület. 

● Kísérőanyag: A hatóanyag hatását segíti, de önmagában nem rendelkezik 

élettani hatással. 

● Vezetőanyag: A drog beltartalmi minősítésére szolgál. Nem feltétlenül azonos a 

hatóanyaggal, de mennyisége jellemző a drogra. Pl.: hipericin - orbáncfű. 

 

Hatóanyag: Azok a tartalmi anyagok melyeknek igazolható hatásuk van, tehát 

biológiailag aktív, az egészséget fenntartó, kóros folyamatokat megelőző, gátló, illetve 

gyógyító hatású anyagok. A különböző rokon elnevezések gyakran keverednek az 

irodalomban. 

A hatóanyagok a növények különböző szerveiben csoportosul. Felhalmozódhatnak a 

klorofilt tartalmazó levelekben (bazsalikom, zsálya), a virágokban (cickafark, mályva), a 
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gyökérben (tárnics), a termésben (galagonya, édeskömény), a magban (len), a fa- és 

kéreg részben (kutyabenge). Ezekből a növényi részekből többek között szárítással 

állítható elő a növényi drog. A drogok nevét, amit a termékeken mindig fel kell tüntetni, 

a latin nomenklatúra szabályai szerint alakították ki. 

 

1. Táblázat: Drog elnevezés példák 

Magyar név Tudományos Példa Magyar megfelelő 

Gyökér Radix Levistici radix lestyángyökér 

Kéreg Cortex Cinnamomi cortex Fahéj kéreg 

Leveles hajtás Herba Hyperici herba Orbáncfű hajtása 

Virág Flos Levendulea flos Levendula virág 

Mag Semen Hippocastani semen Vadgesztenye mag 

Illóolaj Aetheroleum Anisi aetheroleum Ánizs illóolaj 

 

Népi gyógyászat: a hivatalos egészségügyi ellátáson kívül alkalmazott gyógyellátások 

összessége.  

A népi gyógyászatban használt növények csoportosítása:  

1. Növényfajok, amelyeket a népi gyógyászatban és a hivatalos gyógyászatban 

azonos céllal használnak (orvosi kamilla, kasvirág).  

2. Növényfajok, amelyek a hivatalos gyógyászatból az évtizedek során kimaradtak 

(kereklevelű repkény). 

3. Növényfajok. amelyeket mindkét gyógyászat felhasznál,  de különböző célra 

(kender).  

4. Növényfajok amelyeket a népi gyógyászatban használtak és rokonai a hivatalos 

gyógyászatban nyilvántartottak (kankalin fajok). 

5. Növényfajok, amelyeket a népi gyógyászat használ, de hatásukat tudományos 

vizsgálatok még nem támasztják alá (indás ínfű).  

Fitoterápia: A gyógynövénnyel, azok részeivel vagy készítményeivel folytatott kezelés. 

Nem alternatív gyógyászat. Gyógyszereit fitoterapeutikumoknak nevezzük. Önálló vagy 

kiegészítő lehetőséget nyújt bizonyos akut és krónikus betegségek kezelésében. Erős 
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hatású (forte, mellékhatással együtt járó) és enyhe hatású (mite) készítmények 

csoportjaiba sorolhatók. Lehetnek mono vagy komplex preparátumok. A 

készítményekben rendszerint nagy számú anyag található. A hatóanyagok mellett 

mindig tartalmaznak olyan további elemeket amelyek nem közömbösek a hatás 

szempontjából.  

 

Alcsoportja a  galenusi készítmények. Ezek a gyógynövények drogjaiból egyszerű  

módszerekkel előállított gyógyszerformák. Egyes esetekben a betegek maguk is 

elkészíthetik. A gyógynövények alkalmazásában korlátlan lehetőséget biztosítanak. 

Általában keverékeket használnak.  

 

Aromaterápia: Az illóolajos növények és az illóolajok használatán alapuló 

gyógyeljárások összessége. Az illóolajokat Aetheroleum névvel jelöljük. Az illóolajok 

nem oldódnak vízben, nem elegyednek a vízzel, de egyes alkotórészeik kis arányban 

átmennek vizes fázisba. Kémiai összetételük alapján az illóolajok rendszerint több tucat 

vegyület elegyei, a vegyületek közös tulajdonsága az illékonyság. Az illóolaj az adott 

növény valamennyi illékony vegyületeinek összessége. A környezeti tényezők 

jelentősen befolyásolják az illóolaj összetételét. Ugyanazon a termőhelyen az egyes 

egyedek illóolajtartalma egyenes arányban nő a napsugarak erősségével. Az ép bőrön 

is felszívódnak az illóolajok és illóolajat tartalmazó drogok.  
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Fontosabb hatásai és gyógyászati felhasználásuk: 

 

● Antibiotikus tulajdonságúak (pl. borsfű) 

 

6.ábra: borsfű 

 

● A légzőszervekre hatók (pl. kakukkfű).  

 

7.ábra: mezei kakukkfű  
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● Szélhajtó hatásúak (pl. ánizs) 

 

8.ábra: ánizs 

 

● Gyomorerősítők, étvágyjavítój (pl. lestyán). 

 
9.ábra: lestyán 

● Májra és epeutakra hatók (borsmenta). 
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10.ábra: borsmenta 

 

● Vízhajtó hatásúak (pl. boróka). 

 

11.ábra: közönséges boróka 

● Gyulladáscsökkentők (pl. cickafark). 
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12.ábra: mezei cickafark 

  

Homeopátia: Még önálló irányzat a gyógyászatban de egyre több ellenzője van. 

Alapelve a természet, az emberi szervezet öngyógyító képessége, amelyet 

gyógyszeresen támogat. A homeopátiás készítmények alapanyagai az ásványi 

anyagok, növényi és állati termékek és csak kis számú vegyület. A kiinduló anyagok 

több mint fele növényi eredetű. A kezelés során nem lépnek fel mellékhatások. A 

homeopátia csökkentett, gyakran alig mérhető kis adagokat alkalmaz olyan szerekből, 

amelyek nagy adagban egészséges embernél hasonló tüneteket váltanak ki, mint a 

betegnél észleltek. Sajátos előállítási módja a fokozatos higításon alapszik. A 

hatásosság a szervezetbe jutott információn alapszik. Alkalmaz olyan növényeket 

amelyeket különben mérgezőnek vagy hatástalannak tekintünk. A készítményeknél 

csak az ártalmatlanságot kell bizonyítani. Nem része a gyógyszeres kezelésnek. 
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3. Minőségbiztosítási rendszerek a gyógynövény ágazatban  

 

Minőség: A termékeljárás vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak, illetve azon 

jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a vele szemben 

támasztott, kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítse. 

  

Minőségbiztosítás: A termelési, termék előállítási folyamatokra, azok megfelelőségére 

és minőség-előállító képességére összpontosít, és magába foglalja mindazt, ami 

befolyásolhatja a termék minőségét. Célja  az állandó jó minőség garantálása. 

 

A minősítés célja: 

- Egészségvédelem 

- Visszaélések megakadályozása 

- Érdekvédelem (termelői, kereskedői, fogyasztói) 

 

Követelmények: 

-    Írásos utasítások alapján kell dolgozni, előre megtervezve. 

-    Mind a termelés előtt, alatt és után ellenőrzéseket kell végezni. 

-    A folyamatokat visszakereshetően dokumentálni kell. 

 

A minőségbiztosítás útján létrejött minőséget a minőségtanúsítással igazolják. A 

rendszer a megfelelő ellenőrzési folyamattal válik teljessé. 

  

A gyógy- és aromanövények vonatkozásában a hivatalos minőségvizsgálat jelenleg a 

drogok egyszeri ellenőrzést, a gyógyszerkönyvi, vagy szabványelőírásokkal való 

összevetést és a forgalomba hozatal engedélyezését, vagy letiltását jelenti. 

A minőségbiztosítás a nyersanyag előállítására, az első és másodlagos feldolgozásra 

egyaránt kiterjedő, a termeléssel párhuzamos ellenőrzési folyamatot jelenti. 

 

A gyógynövényekből készített termékek minőségbiztosítási rendszerében hármas 

alapelv érvényesül: 
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- Hatékonyság:  A gyógyhatás bizonyítása a korában tapasztalati megismerés 

fejlesztése újabban autentikus irodalmi forrásokkal  és farmakológiai 

vizsgálatokkal. Ez utóbbi vizsgálatok jellemző értékszáma az ED50 érték 

(Effective Dosage), ami kifejezi, hogy mekkora az a testkilogrammra számított 

dózis, amely a kísérleti állatok 50%-a esetében a várt hatást biztosítja. 

 

- Biztonság: A mérgezés elkerülése érdekében végzett méréseken alapszik. 

Jellemző értékszáma az LD50 érték (Lethal Dosage), ami kifejezi, hogy mekkora 

az a testkilogrammra számított dózis, amely a kísérleti állatok 50%-a esetében 

pusztulást okoz. A gyógyításra felhasznált anyagok a javasolt dózisban nem 

lehetnek toxikusak, korlátozott mértékben rendelkezhetnek mellékhatásokkal, 

ismerni kell a felhasználásuk optimális és ellenjavallt feltételeit. 

 

- Minőség: A termelési és gyártási feltételek minőségbiztosításával lehet elérni.  

  

A tényleges hatásirány és hatáserősség megállapítására farmakológiai vagy klinikai 

vizsgálatokat végeznek.  

 

A farmakológiai vizsgálat a hatóanyag, vagy extraktum effektív hatásának (ED50) és 

toxicitásának (LD50) a megállapítására szolgál. 

- In vitro: sejteken, szöveteken, enzimeken végzett vizsgálatok, 

- In vivo: egéren, patkányon, tengerimalacon, macskán, kutyán, majmon 

végzett vizsgálatok 

 

  A klinikai vizsgálatokat embereken végzik. 

 

A hármas alapelv teljesítéséhez az Európai Gyógyszerügynökség (EMA – European 

Medicines Agency) Gyógynövény Bizottsága (HMPC – Committee on Herbal Medicinal 

Products) 2008-ban közzétette a gyógynövények gyűjtésének és termesztésének 

minőségbiztosítási feltételrendszerét, a Helyes Termesztési és Gyűjtési Gyakorlat 
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(GACP – Good Agricultural and Collecting Practice) irányelvét. Kizárólag a GACP 

rendszerben előállított, gyógyszerkönyvi minőségű  növényi  kiindulási  anyag  kerülhet 

be, a gyógyszergyártás rendelettel szabályozott GMP (Good Manufactural Practice) 

minőségbiztosítási rendszerébe.   
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Minőségbiztosítás a drogelőállításban: 

  

GCP (Good Collection Practice - Helyes Gyűjtési Gyakorlat): A gyógynövények 

gyűjtők számára kialakított minőségbiztosítási rendszer.  

 

Főbb követelményei: 

  

1. Biztos növény küllemi / morfológiai ismeretek: Ismerni kell a gyűjteni kívánt faj 

azon morfológiai (küllemi) jellemzőit, melyek alapján más fajoktól biztosan 

megkülönböztethető. 

 

 

 13. Ábra: Balra a kerek repkény levele, jobbra az erdei mályva levele 
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2. Erős hatású és mérgező növények ismerete: Ismerni kell a mérgező növényeket, 

nem szabad együtt szedni más gyógynövénnyel. 

 

 

 14. Ábra: Csattanó maszlag 
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3. Veszélyeztetett és védett fajok ismeret: 

Ismerni kell a gyűjtendő területen előforduló védett növényeket. 

A gyűjtés során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani területen előforduló 

védett vagy veszélyeztettet fajok megóvására, amelyek a természet sokféleségét 

gyarapítják.  

   

 

15. Ábra: Tavaszi hérics 
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4. Megfelelő gyűjtési mód ismerete:Törekedni kell a kíméletes gyűjtésre, hogy az 

lehetőleg ne okozza a növény teljes pusztulását. Célszerű különböző eszközöket 

használni (metszőolló, létra, kosár, ásó) az eljárás megkönnyítése érdekében. 

 

 

16. Ábra: Boróka tobozbogyó gyűjtése, óvatos veregetéssel 
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5. Gyűjtendő rész és megfelelő gyűjtési időpont ismerete: A növényi részt akkor kell 

gyűjteni, ha hatóanyag-tartalma a tudományos ismeretek szerint maximális. Mivel ez 

fajonként eltérő lehet, ezért a gyógyszerkönyvi és drog-szabványokat célszerű szem 

előtt tartani. 

 

A virágok általában teljes, üde virágzás idején, kocsány nélkül gyűjtendők.  

Elvirágzott, földre lehullott részek ne kerüljenek az alapanyagba. A szárítása 

minden esetben tiszta, száraz, szellős, közvetlen napfénytől védett helyen, 

vékonyan terítve történjen. 

 

A levél drog alapanyagot akkor kell gyűjteni, amikor a levelek teljes fejlettségi 

állapotban vannak. 

Rovar kártevőktől és nagymértékű gomba fertőzéstől mentes. Gyakori forgatás 

szükséges szárításkor. 

 

A virágos, leveles hajtásokat általában teljes virágzás idején kell gyűjteni.  

Általában a felső részétől számított 30-50 cm-es részt.  

Azonban egyes növényeket (pl. aranyvessző, fehér üröm) a virágzás kezdetén 

kell gyűjteni, mert szárítás közben a virágok tovább fejlődnek, elnyílnak. 

 

A gyökerek és gyökértörzsek ősszel és tavasszal gyűjtendők.  

A talaj állapotától(fagyos, illetve nagyon szikkadt földből nem gyűjthetők) 

függően.  A gyökérben lévő hatóanyag mennyisége a növény nyugalmi 

állapotában a legmagasabb, virágzáskor alacsonyabb. 

 

Gyökér rész kiemelésével elpusztul a növény. 
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A terméseket (galagonya, boróka) általában éretten, kocsányuk nélkül kell gyűjteni.  

Kivételt képez a csipkebogyó, amelynek gyűjtését félérett állapotban, az 

élénkpiros szín elérésekor kell elkezdeni 

 

  

17. Ábra: Csipkebogyó gyűjtése ősszel 

 

A kéreg gyűjtését tavasszal a nedvkeringés megindulásakor érdemes gyűjteni 2 cm 

átmérőtől. 
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6. Élőhely ismerete: Szennyezett területeken nem ajánlott szedni (nehézfémek,  

vegyszer-maradványok, egyéb szennyező anyagok). 

Természetvédelmi oltalom alatt álló részeken csak engedéllyel lehet gyűjteni. 

Magánterületen csak a tulajdonos jóváhagyásával. 

 

 

18. Ábra: Természetvédelmi terület 
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GAP (Good Agricultural Practice - Helyes Termesztési Gyakorlat): a 

gyógynövények termesztésével, feldolgozásával foglalkozók részére kialakított és 

egyelőre csak ajánlott minőségbiztosítási rendszer, amely a jelenlegi gyakorlattól 

eltérően a minőséget nemcsak a végtermékben keresi, hanem az egész termékpálya 

vonatkozásában vizsgálja és ellenőrzi.  

 

Három alapelvre épül: 

 

● Végtermék központú termesztés (a termesztéstechnológia lépésekre bontott, 

meghatározza az eszközöket, módszereket); 

● Folyamatok részletes dokumentációja (gazdálkodási napló, permetezési napló 

stb.) 

● Auditálás/Felülvizsgálat (belső minőségbiztosítási személy és független külső 

szervek által végzett ellenőrzések, hibák kijavítása meghatározott időközönként). 

 

A minőség csak ismert genetikai háttérrel rendelkező növényanyag esetén 

garantálható. Gyűjtés esetén a kiinduló anyag kémiailag jól identifikálható kémiai taxon, 

termesztésben ellenőrzött szaporítóanyag (fajta) legyen. 
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Fontos a megfelelő termőhely kiválasztása: a biológiai potenciál kihasználása mellett 

biztosítani kell a természetes környezet sértetlenségét, a biodiverzitás megőrzését, 

termesztésben az adott faj vagy fajta ökológiai igényeinek ismeretében termőtájba való 

beilleszkedését.  

 

A kiválasztáskor ugyanakkor törekednünk kell arra is, hogy minimálisra csökkentsük a 

biológiai, kémiai, fizikai szennyeződések okozta veszélyeket. A fajra vagy fajtára 

kidolgozott termesztési irányvonal rögzíti a minőséget befolyásoló technológiai 

lépéseket. 

 

  

19 ábra: Ánizs termesztés 
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GHP  (Good Hygiene Practice - Jó Higiéniai Gyakorlatra): Egyszerű, könnyen 

érthető, gyakorlatias leírása annak, hogy az adott szektorban milyen higiénia 

szabályokat kell követni (az esetleges előforduló veszélyek kézbentartásának módja).  

Foglalkoznia kell az adott területre jellemző valamennyi lényeges tevékenységgel és 

előfordulható veszéllyel.  

A GHP megvalósulását a HACCP elveken alapuló Élelmiszerbiztonsági programok és 

eljárások (852/2004/EK) segítik, de míg a GHP az alapvetô környezeti és mûködési 

feltételeket szabályozza, a HACCP erre alapozva a kiemelt kockázatú pontok 

felügyeletét látja el.  

A gyógynövények feldolgozására az élelmiszergyártó üzemek, gépek higiénikus 

kialakításának elvei érvényesek valamint tartalmazzák a személyi higiéniával 

kapcsolatos kérdéseket is. 

 

 

20.ábra: helyes kézmosási technika 
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GLP (Good Laboratory Practice - Helyes Laboratóriumi Gyakorlat): A nem klinikai 

jellegű egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok tervezésének, 

végrehajtásának, felügyeletének, nyilvántartásának, beszámoló írásának és 

archiválásának körülményeit és azok szervezési folyamatait szabályozó minőségügyi 

rendszer. 

 

A GLP alapelvei a gyógyszeripari termékek, rovarirtó szerek, élelmiszer- és takarmány-

adalékok, kozmetikai termékek, állatgyógyászati termékek, ipari vegyszerek és hasonló 

termékek törzskönyvezési illetve engedélyezése céljából jogszabályok által előírt 

összes nem klinikai jellegű egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatra 

vonatkoznak. 

 

 

21. ábra: Levendula minta lepárlásának előkészítése 

GMP (Good Manufacturing Practice - Szabályos Gyártási Gyakorlat): Az összes 

olyan eljárás, szabályozás, amelynek célja a késztermék biztonságának és 

minőségének egyenletes biztosítása.  
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Gyakorlati tanácsot és megoldást nyújt hogyan lehet megfelelni a rendeleti, 

élelmiszerbiztonsági és minőségi követelményeknek, elvárásoknak.  

 

A gyógynövényekkel kezelésére a gyógyszergyártás vagy az élelmiszer ipar terén 

kialakult minőségbiztosítási rendszert alkalmazzák. 

 

Magába foglalja a szabályos gyűjtési eljárást (GCP), termesztési eljárást (GAP), 

feldolgozási eljárást (GHP) és a helyes ellenőrző laboratóriumi gyakorlatot (GLP).  

 

Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), az EU-ban pedig a CEP 

szerint (Certificate of suitability of Monographs of the European Pharmacopoeia) az 

EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) ellenőrzi. 

 

22. ábra: ánizs mag tisztítás 

ISO 9000 (International Organization for Standardisation - Nemzetközi 

Szabványosítási Szervezet): 

Nemzetközi szabványsorozat amelyet eredetileg az ipari termelésre dolgozták ki. 

Fontos cél a környezetirányítási, biztonsági rendszerek elvei alapján működő 
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környezetkímélő, a termesztés ökológiai és ökonómiai szempontjait figyelembe vevő 

úgynevezett integrált gyógynövénytermesztés kialakítása. (ISO 14000) Az integrált 

termesztés minőségellenőrzési rendszerének kidolgozásához példaértékűnek tartják a 

biotermesztés minőségbiztosítási és minőségtanúsítási rendszerét.  

A nyersanyagtól egészen a késztermék előállításáig minden folyamatot részletesen 

dokumentálni szükséges, ki kell alakítani az üzemi előírások rendszerét.  

Elsősorban hajtatott zöldségkultúrákban találkozhatunk ilyen teljes körűen kidolgozott 

minőségbiztosítási rendszerrel. 

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point- Veszélyelemzés, Kritikus 

Szabályozási Pontok): Célja az élelmiszer-előállítás folyamatában a veszélyek (fizikai, 

kémiai, biológiai) azonosítása, megelőzése és elhárítása. A gyógynövényeket az 

élelmiszeripar is felhasználja, így ebben az esetben a HACCP minőségellenőrzési 

rendszer vonatkozik rájuk, 2002. jan.1-jétől került bevezetésre. 

Alapelvei: veszélyelemzés végzése, kritikus szabályozási pontok, kritikus határértékek 

megállapítása, felügyelő rendszer felállítása, helyesbítő tevékenység meghatározása, 

igazoló eljárások, dokumentáció létrehozása. 

Élelmiszerbiztonság: annak biztosítása a termelés, előállítás és forgalmazás teljes 

folyamatában, hogy az élelmiszer nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét, ha azt a 

rendeltetési célnak megfelelően készíti el és fogyasztja. 

A minősítés szempontjai a gyógynövények élelmiszeripari felhasználásában:  

származás, azonosság, tisztaság, tartalmi vizsgálatok, érzékszervi minősítés, 

keveredés ellenőrzése, peszticid tartalom, hamisítás vizsgálat, frissesség 

megállapítása. 
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4. Növényi drogok minősítésének szempontjai 

 

A gyógy- illetve fűszernövényből készült növényi dorgok minősítés valamilyen 

előírathoz viszonyított megfelelőségének bizonyításán alapszik. 

 

A drogokat és illóolajokat a közvetlen felhasználás, a kereskedelmi forgalmazás és az 

ipari továbbfeldolgozás esetén egyaránt minősíteni kell. 

 

A minősítés célja: Az egészségvédelem, visszaélés megakadályozása, fogyasztói 

érdekvédelem, termelői és kereskedelmi érdekvédelem.  

 

A minőséget a mindenkor hatályos gyógyszerkönyv, illetve az országos és ipari 

gyógynövény-vizsgálati szabványok foglalják magukba. A gyógyszerkönyv előírásai a 

szigorúbbak mert csak egyféle minőséget ismer el.  

 

Gyógyszerkönyvi minőségű az a drog, amely mind az általános fejezetekben, mind a 

drog cikkelyében előírtaknak mindenben megfelel.  

 

Export esetében a vevő közli minőségi követelményét. 
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4.1. Drogok vizsgálata:  

 

4.1.1.Származás: A drog anyanövényének pontos botanikai meghatározása illetve a 

származására vonatkozó fontosabb adatok (gyűjtés, termesztés helye; betakarítás 

ideje) beszerzése.  

 

4.1.2.Azonosság:  

A fajra jellemző morfológiai sajátosságok vizsgálata. 

● Makroszkópos vizsgálat: szabad szemmel látható a már szárított de még nem 

aprított drogok azonosítása.  

 

 

24. Ábra: Indás ínfű szárított virágos hajtása 

● Mikroszkópos vizsgálat: makroszkópikusan nem azonosítható drogoknál 

alkalmazzák (pl.: porított drogok).  
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25. Ábra: Indás ínfű finomra őrölt virágos hajtása 

 

 

● Azonosítás kémiai reakcióval: Egyes drogok jellemző hatóanyagainak 

kimutatásával történik kémcsőreakciók alapján. 
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● Azonosítás vékonyréteg kromatográfiával: A legtöbb hatóanyag azonosításra 

alkalmazható eljárás (nem mennyiségi meghatározás csak jelenlét kimutatás). 

 

 

26. Ábra: Kromatogram 
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● Azonosítás gázkromatográfiával: Főleg az illóolaj tartalmú drogok 

komponenseinek azonosításra alkalmazzák (nem mennyiség meghatározás). 

 

 

27. Ábra: Gázkromatográf 
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● Spektroszkópiás azonosítási módszer:  színképelemzéssel történő hatóanyag 

azonosítás (nem mennyiség meghatározás). 

 

 

28.Ábra: Gázkromatográf tömegspektrométer 
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4.1.3.Tisztaságvizsgálat:  

A drogok küllemi minősítése, valamint a szennyező, idegen stb. anyagok 

előfordulásának vizsgálata történik. 

● Organoleptikus vizsgálat: Egyéb növényi részek, idegen anyagok, mérgező 

hatású drog szennyezések vizsgálata. 

● Szárítási veszteség: 105 °C hőmérsékleten történő szárítás hatására 

bekövetkező tömegveszteség %-ban. 

● Hamu és homoktartalom: A drog hevítése, majd 600 °C-os izzítása után 

visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 

g drogra vonatkoztatott mennyisége. 

● Peszticidreziduum vizsgálat: Növényvédőszer maradvány vizsgálata. 

● Mikrobiológiai tisztaság: A drogok mikrobiológiai (gombaspórák, baktériumok) 

szennyezettségének megállapítására.  

● Nehézfém szenyeződés vizsgálata: A vas, arzén, ólom, kadmium szennyeződést 

megállapítása.  
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4.1.4.Tartalmi meghatározás:   

A drog fontosabb és egyben jellemző hatóanyagának vagy hatóanyagainak 

meghatározása. 

● Kivonatanyag-tartalom: Nem ismert drog vizsgálatára szolgál. 

● Duzzadási érték: Nyálkaanyagot tartalmazó drogoknál vizsgálják (pl.: fehér 

mályva). 1 g drogra folyadékot juttatnak (víz), majd szobahőmérsékleten, 5 óra 

után megmérik a duzzadását ml-ben. 

● Keserűanyag: A drog keserűértéke az 1 g drogra vonatkoztatott vizes kivonatnak 

azt a legnagyobb hígítását jelenti, amelynek 5 ml-es része a szájban 30 

másodperc alatt keserű ízt kelt (pl.: sárga tránics). 

● Cserzőanyag meghatározása: Több fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó 

vegyületcsoport (cseranyagok) meghatározására szolgál .  

● Szaponintartalmú drogok vizsgálata hemolitikus index meghatározásával: A drog 

kivonatának az a hígítása, amely még teljes hemolízist (vörös vértest 

feloldódása) idéz elő. 

● Alkaloidtartalom:  műszeres analitikai mérésekkel alkaloid mennyiség 

meghatározása. 

● Illóolaj meghatározása: Illóolaj hatóanyag mennyiségi meghatározása eltérő 

módszerekkel.  
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5. A termőhely tulajdonságainak szerepe a gyógynövénytermesztésben 

 

A termőhely fogalma alatt egy olyan meghatározott földrajzi környezetet értünk amely 

magába foglalja a termesztett növény létéhez kapcsolódó tényezőknek (klíma, talaj, 

hidrológiai viszonyok). A termesztése során arra kell törekedni hogy  a lehető 

legnagyobb mértékben kielégítsük a termesztendő növényfaj biológiai igényeit. A jó 

kondícióban lévő növény a kórokozókkal, kártevőkkel, időjárási viszontagságokkal 

szemben is sokkal ellenállóbb. A kedvezőtlen termőhelyen sokkal kockázatosabb a 

növénytermesztés. A hasonló termőhelyi feltételek mellett a fajok növekedése, fejlődése 

hasonlóan alakulnak, így jellegében és összetételében közel azonos növényállomány 

alakul ki. A termőhely pontos ismerete ezért a gazdálkodás sikerességét alapvetően 

meghatározza. 

Egyes gyógynövényfajoknál azonban a kedvezőtlen környezeti körülmények (stressz 

hatás) néha magasabb hatóanyag-tartalmat eredményeznek. Ennek fő oka, hogy 

stressz hatásra a növények anyagcseréje megváltozik, és védő anyagok képződnek. 

Azonban az ilyen körülmények között nevelt növények biomassza termelése, és így a is 

hozama, elmarad elvárttól. 

 

29.Ábra: Változatos termőhely 

5.1. Talajadottságok 
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A talaj számos tulajdonságot foglal magában úgy mint a kémhatást és mésztartalmat a 

tápanyagtartalmat, a talaj típust és szerkezetet, a termőréteg vastagságát és 

egyöntetűségét, a talajvíz szintjét, víztartó képességét és levegőzöttségét. A növények 

telepítése illetve vetése elött érdemes talajvizsgálatokat végezni hogy képet kajunk a 

talaj tulajdonságairól és megbizonyosodjunk alkalmas-e a terület a kiválasztott faj 

számára.  

Számos növényfaj igénytelen a talaj kémhatásával szemben mint például a borsmenta, 

a cickafark, a fehér mustár, a kapor, a körömvirág, vagy a sáfrányos szeklice Vannak 

azonban vannak erre érzékeny fajok is.  

Az áfonya, szelíd gesztenye és árnika csak az erősen savas talajokon képes megélni, 

míg a citromfű, homoktövis, izsóp, kamilla, kasvirág, levendula, macskagyökér, orvosi 

ziliz, ökörfarkkóró a lúgos talajokat részesíti előnyben. 

A talaj tápanyagtartalma és tápanyag-szolgáltató képessége természetes (pl. 

zöldtrágyázás, szerves trágyázás) vagy mesterséges módszerekkel (műtrágyák 

alkalmazása) jelentős mértékben javíthatóak. A növények között is vannak nagy 

tápanyagigényű fajok mint az angelika, beléndek, borsmenta, maghéjnélküli tök, kerti 

ruta, és kis tápanyag igényűek mint a benedekfű, cickafark, fehér mustár, görögszéna, 

homoktövis, izsóp, kamilla, ligetszépe, máriatövis, ökörfarkkóró, rovarporvirág. 

A talajfajtákat az azokat alkotó részecskék nagysága alapján osztályozzák. 

Némelyikben mind a három fő méretcsoport megtalálható.  Ilyen esetben a domináns 

részecskenagyság határozza meg a talajtípust, ill. az adott talaj tulajdonságait. A föld 

művelésénél elengedhetetlen az adott talaj ismerete. 
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A Kárpát-medencében leggyakoribb talajtípusok: 

 

Csernozjom talaj: Jó minőségűek, mély termőréteggel rendelkeznek, középkötöttek és 

jó tápanyag-ellátottságúak. Magyarország termőterületeinek 25%-a ilyen típusú. A 

szárazabb éghajlatú, legfeljebb mérsékelt talajvíz hatás alatt álló löszös alföldi, síksági 

térszínek talajképződményei.  

 

 

30. Ábra: Csernozjom talaj 
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Barna erdőtalaj: Az ország legelterjedtebb talajfélesége (kb. 40%). Több típusa is 

ismeretes, de mindegyikre jellemző, hogy színük barna, mészhiányosak és magas 

agyagtartalommal rendelkeznek. Általában nehezen művelhetők, gyakran vékony 

termőrétegűek, a terület sokszor lejtős, köves. 

 

 

31. Ábra: Barna erdőtalaj 
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Homoktalajok: Jellemzően igen laza szerkezetűek, deflációra hajlamosak, vízbefogadó 

és vízáteresztő képességük jó, de vízmegtartó képességük gyenge. Ásványi 

anyagokban szegények, általában alacsony természetes tápanyagkészlettel 

rendelkeznek. Könnyen felmelegszenek és kihűlnek,  az állati kártevők nehezen élnek 

meg bennük. 

 

32. Ábra: Homok talaj 

 

 

Szikes talajok: A Nagyalföld területén foltokban fordulnak elő, jellemző rájuk a magas 

vízben oldható nátriumsó-tartalom. Nagyon kötött talajok, melyek vízbefogadó és 

vízáteresztő képessége gyenge, de vízmegtartó és tápanyag-szolgáltató képességük 

jó. Csak kevés növényfaj termesztésére alkalmasak (pl. kamilla). 
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Réti talajok: Vízbőség hatására kialakuló talajok. Lehet felszíni-, vagy talajvízszint hatás 

is. A levegőtlenség miatt a lebomlás nem teljes: humusz felhalmozódás figyelhető meg. 

Jellemzőjük a sófelhalmozódás és a kötöttség ami miatt nehéz művelni őket. 

Humuszanyagaik fekete vagy szürke színűek, tapadósak. A foszfor és nitrogén 

nehezen táródik fel. Vízmegtartó képességük jó de vízbefogadó és vízáteresztő 

képességük gyenge. 

 

 

33. Ábra:  réti talaj 
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Láptalajok: Folyamatos vízhatás alatt álló területeken. Jellemző folyamatok a 

tőzegképződés, kotusodás és kiszáradás. 

 

 

34. Ábra:  lápi talaj 

 

 

 

Öntés és hordaléktalajok: Általában a víz által hordozott és lerakott anyagok egymásra 

épülése során kialakuló talajok. Nincsenek szintek ezért jelentősen eltérő 

tulajdonságúak lehetnek. Folyók árterein gyakori. 
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Minden típusnál meg lehet változtatni a talaj természetét, javítani lehet az összetételén, 

hogy még alkalmasabb legyen a kiválasztott növény termesztésére. Mind a laza, 

homokos, mind pedig a kötött, agyagos talajfajták szerkezete, és ennek 

következményeként a tápanyag tartalma javítható évenkénti szerves trágya, pl. magunk 

készítette komposzt, természetes trágya vagy termőréteggel és tőzeggel kevert 

lombföld hozzáadásával. 

 

A hozzáadott szerves anyagok összetartják a homokos talajt, így annak víz- és 

tápanyag visszatartása javul. A kötött, agyagos talajokat ezek az anyagok valamelyest 

lazítják, így azok vízáteresztése válik kedvezőbbé. A legjobb eredmény elérése 

érdekében a homokos talaj tél végén - kora tavasszal, az agyagos talaj pedig ősszel - 

télen kezelendő 

. 

A talaj kártevők általi fertőzöttség vizsgálata is célszerű hangsúlyt fektetni mert komoly 

gondokat okozhatnak a talajban lakó lárvák, hernyók, pajorok illetve egyéb fertőző 

képletek. A gyógynövények közül a borsmenta nagyon érzékeny a drótférgek (Limonus 

spp.), szabadföldi gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne hapla), lószúnyog (Tipula 

spp.) vagy bagolypille fajok (Agrotis spp.) kártételére, melyek a gyökereket, rizómákat 

rágják meg. Az erős fertőzöttség esetén komoly talajfertőtlenítést kell végezni, vagy 

más termőhelyet kell választani. 

 

5.2. A csapadék mennyisége és eloszlása 

A csapadék a mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb és legváltozatosabb 

éghajlati eleme, mind térben és időben egyaránt. Agrotechnikai eszközökkel (öntözés) 

javítható a mértéke ez azonban költséges és sok eseteben jogi nehézségbe ütközik a 

termelő. Magyarország legcsapadékosabb tája az Alpokalja, ahol az éves 

csapadékmennyiség a 800 mm-t is meghaladja. A legkevesebb eső pedig az Alföld 

középső részén, a Nagykunságban esik, ahol az éves lehullott vízmennyiség az 500 

mm-t sem éri el. A területére lehulló csapadék egyébként általában nem elégíti ki a 

növények igényeit. 
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A termőhely kiválasztásánál számításba kell venni a tenyészidőszakban lehullott 

csapadék mennyiségét  (ami az évinek általában 55-65%-a a tenyészidőszakban), a 

csapadék hullásának intenzitását (mm/perc vagy mm/óra), a mérhető csapadékos 

napok számát,   jégeső gyakoriságát, a csapadékmentes időszakok gyakoriságát. 

A vízigény tekintetében megkülönböztetünk vízigényes növényeket mint a bazsalikom, 

gyapjas gyűszűvirág, kasvirág, komló, körömvirág, lestyán, macskagyökér, 

maghéjnélküli tök, majoránna, borsmenta és  kisebb vízigény illetve szárazságtűrő 

fajokat mint a benedekfű, izsóp, kakukkfű, levendula, muskotályzsálya, ökörfarkkóró, 

rovarporvirág, útifű. 

 

 

35. Ábra: Éves lehullott csapadék mennyiségek Európa országaiban 
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5.3. Domborzati viszonyok 

A terület fekvése, a lejtők kitettsége és lejtése, a környezetéhez viszonyított 

magassága, a mély fekvésű területek közelsége szintén befolyásolják a termőhely fény- 

és hőmérsékleti viszonyait, ezáltal az ott termesztett fajok életkörülményeit. Az északi 

félgömbön a déli fekvésű hegyoldalakon nagyobb a napsugarak beesési szöge, ezért 

erősebb a felmelegedés, mint az északi oldalakon, ahol a napsugarak beesési szöge 

kisebb. A fehér üröm, izsóp, orvosi zsálya, kakukkfű, levendula a déli fekvésű, napos, 

könnyen felmelegedő domboldalakat kedvelik, hiszen fény- és melegkedvelő fajok. Nem 

véletlen tehát, hogy Magyarországon a levendulatermesztés a Balaton körzetében a 

Néhány gyógynövényfaj esetén különösen kerülni kell a fagyzugos területeket mint 

például a rovarporvirág, majoránna, ánizs, rozmaring. A körömvirágot sem érdemes 

mély fekvésű, párás helyeken termeszteni, mert ilyen körülmények között nagy a 

lisztharmat fertőzés veszélye. 

 

5.4. Széljárás, szélerősség, széllökések gyakorisága 

A gyakori és erős szél károsíthatja a talajt (defláció) és a növényzetet is. Az állandó 

irányból fújó erős szelek megtépázhatják a növények levélzetét, a szél által hozott 

homok pedig lerakódik a növények leveleire, eltömítve a sztómákat. A szél fokozza a 

párolgás mértékét is, továbbá szárítja a termőtalaj felső rétegét. Tavasszal gátolhatja a 

fiatal, gyenge növények fejlődését, virágzáskor pedig akadályozhatja a megporzó 

rovarok tevékenységét. A szél ellen a területet körbevéve erdősávok, sövények, fasorok 

telepítésével vagy széltörő rácsok, kerítések felállításával lehet védekezni. A negatív 

hatások mellett előnye is van a légmozgásnak mint például ellensúlyozhatja a negatív 

időjárási tényezőket, tavasszal a böjti szelek szárítják a még művelésre alkalmatlan 

talajt, elősegítheti a beporzást és megtermékenyülést, finom por és löszhordással pedig 

gazdagíthatja a termőréteget. Magyarországon a leggyakoribb szélirány az 

északnyugati  

A magasabbra növő növényfajok általában szélvédett helyet igényelnek pl. mórmályva, 

máriatövis, ökörfarkkóró, és a könnyen pergő termésű vagy magvú növényfajok esetén 

is jelentős veszteséget okozhat az éréskori szeles időjárás. Viszont a szél hatásait a 

növényvédelemben ki is használhatjuk például a majoránna ültetéskor az uralkodó 
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széliránnyal megegyező irányban alakítjuk ki a sorokat, a szél megszünteti az állomány 

belsejében kialakult meleg, párás mikroklímát, mellyel az alternáriás fertőzés 

megjelenésének valószínűsége csökkenthető. 

 

5.5. A terület természetes növénytakarója, környező területek vegetációja 

A termőhely választásnál az sem mellékes, hogy milyen (volt) a terület természetes 

vegetációja, mivel az a későbbiekben időről időre meg fog jelenni, gyomosítva a 

termesztett kultúrát. A környező területek növényzete (pl. erdő vagy erdősáv, mező, rét, 

legelő) is hatást gyakorolhat a termesztett kultúrára, mivel befolyásolja annak 

életkörülményeit. A számos pozitív hatás mellett, mint pl. mérséklik a szél sebességét, 

védik a talajt, csökkentik a párolgás mértékét és növelik a légnedvességet valamint a 

talaj nedvességtartalmát, természetes területhatárolók és a megporzó rovaroknak is 

életteret biztosítanak; negatív hatásaik is lehetnek a termesztett növénykultúrára. Így 

tápanyagot és vizet vonnak el, hőkatlant képezhetnek, árnyékolnak, elősegíthetik a 

kártevők és kórokozók elszaporodását és megtelepedését, a gyomosodást, stb. 

Megfigyelték, hogy a sávmagasság 1,5-szörös távolságán belül a termőterületen 

terméscsökkenés következik be. 
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6. Fontosabb növények termesztés technológiája 

6.1. Egyéves ernyős virágzatú gyógynövények:  

 

6.1.1. Ánizs (Pimpinella anisum L.) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves lágyszárú, nedvesség-, meleg- és 

fénykedvelő növény. Szőrözött barázdált szárán különböző alakú levelek találhatóak. 

Orsószerű gyökere, vékony és ritkásan elágazó. Mediterrán területek fordul elő vadon. 

Elővetemény: Őszi és tavaszi vetésű gabonafélék, illetve zöld takarmánynövények. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Elővetemény tarló hántása majd mély szántás. 40-

60 kg/ha nitrogén, 60-90 kg/ha foszfor, 40-60 kg/ha kálium hatóanyag kijuttatása. 

Tavasszal apró morzsás talaj előkészítése. Szárbainduláskor 20 kg/ha lombtrágya 

kiszórása javasolt. 

Vetés: Március végén-április elején 25-30 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyen. Vetőmag 

szükséglete: 15-20 kg/ha. 

Ápolás: Rossz gyomelnyomó képessége miatt vetés után kelés előtti, valamint állomány 

kezelésre gyomírtószeres kezelés ajánlott. Jelentősebb betegsége a bakterózis, ellene 

szárba indulás előtt réztartalmú szerekkel lehet védekezni. 

Betakarítás: Termése egyenetlenül érik és könnyen pereg. Egymenetes betakarítása  a 

főernyők teljes érésekor időszerű gabona vágóasztalos kombájnnal. Hozama: 400-600 

kg/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A magtisztítást követően kiterítve szárítani kell a 

terményt maximum 40 Celsius-fokon, ezt követően zsákokba célszerű tárolni az 

anyagot. Terméséből illóolajat párolnak le. 

Drog: ánizs termése (Anisi fructus), illóolaj (Aetheroleum anisi). Fő hatóanyag: illóolaj 

(anetol).  

Élettani hatás: görcsoldás, fertőtlenítés, nyákoldás. 
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36. Ábra: Virágzó ánizs 
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6.1.2. Egyéves konyhakömény (Carum carvi L.) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Kétéves lágyszárú, víz- meleg- és nitrogénigényes 

növény. Szára 100 cm magasra nőhet, levelei sallangosan szeldelt. Répa alakú 

gyökeréből a második évben fejleszt virágzati szárat. Kaszáló területeken gyakran 

előfordul. 

Elővetemény: Őszi és tavaszi vetésű gabonafélék. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Elővetemény tarló hántása majd mély szántás.50-

70 kg/ha foszfor, 50-80 kg/ha kálium hatóanyag kijuttatása. Tavasszal apró morzsás 

talaj előkészítése valamint  50-70 kg/ha nitrogén hatóanyag kijuttatása. 

Vetés: Március végén 24-36 cm sortávolságra, 2 cm mélyen. Vetőmag szükséglete: 11-

14 kg/ha. 

Ápolás: vegyszeres gyomírtás javasolt vetés után kelés előtt, valamint állományban. 

Jelentősebb kártevője a köménygubacsatka és  a köménymoly. Előbbi ellen atkaölő 

utóbbinál kontakt szerekkel lehet védekezni.   

Betakarítás: Egymenetes aratás javasolt a termés könnyen peregése miatt. Ennek ideje 

a  főernyők teljes érésekor időszerű gabona vágóasztalos kombájnnal. Hozama: 500-

1500 kg/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Termény szárítása legfeljebb 40 Celsius-fokon 

javasolható, ezt követően a terményt zsákban célszerű tárolni.Terméséből illóolajat 

párolnak le. 

Drog: konyhakömény termés (Carvi fructus), illóolaj (Aetheroleum carvi). Fő hatóanyag: 

illóolaj (d-karvon, d-limonén) Élettani hatás: görcsoldás, fertőtlenítés és szélhajtás.  
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37. Ábra: Virágzó konyhakömény 
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6.1.3. Koriander (Coriandrum sativum L.) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves lágyszárú növény, amely Európa mediterrán 

területein honos.Gyökérzete enyhén elágazó karószerű, a szára 30-120 cm magasra 

nőhet. A  kerekded levelek alkotják a tőlevélrózsát aminek a jó fejlődéséhez alacsony 

hőmérséklet szükséges hosszabb ideig. 

Elővetemény: Őszi és tavaszi vetésű gabonafélék, illetve zöld takarmánynövények. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd 40 kg/ha nitrogén 15 kg/ha 

foszfor, 20-30 kg/ha kálium hatóanyag kijuttatása. Tavasszal apró morzsás talaj 

előkészítése valamint  10 kg/ha nitrogén hatóanyag kijuttatása. 

Vetés: Március közepe és vége között vethető 25-30 cm sortávolságra, 4-5 cm mélyen. 

Vetőmag szükséglete: 16-20 kg/ha. 

Ápolás: Vetés után kelés előtt, valamint állományban gyomírószeres kezelés ajánlott. 

Jelentősebb betegségei a bakterózis és a ramulariózis, ellene szárba indulás előtt 

réztartalmú szerekkel lehet védekezni. 

Betakarítás: Termése egyenetlenül érik és könnyen pereg. Egymenetes betakarítása  a 

főernyők teljes érésekor időszerű gabona vágóasztalos kombájnnal. Hozama: 1000-

1500 kg/ha. Terméséből illóolajat párolnak le. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A magtisztítást követően kiterítve szárítani kell a 

terményt maximum 40 Celsius-fokon, ezt követően zsákokba célszerű tárolni az 

anyagot. 

Drog:  kapor termése (Coriandri fructus), illóolaj (Coriandri aetheroleum), Fő hatóanyag: 

illóolaj (linalool), zsírosolaj Élettani hatás: szélhajtás, emésztés javítás, simaizom-

görcsoldás. 
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38. Ábra: Virágzó koriander 
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6.2. Évelő ernyős virágzatú gyógynövények: 

 

6.2.1. Édeskömény (Foeniculum vulgare) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: 150-200 cm magasra növő hengeres, kopasz, elágazó 

szárán többszörösen szárnyalt levelei szórt állásban helyezkednek el. Gyökere 

mélyrehatoló orsó alakú. Melegkedvelő tápanyagigényes növény hidegebb teleken 

kifagyhat. 

Elővetemény: Őszi és tavaszi vetésű gabonafélék és kapásnövények. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd 80-100 kg/ha foszfor, 40-

60 kg/ha kálium második évtől kora tavasszal 20-40 kg/ha nitrogén hatóanyag 

kijuttatása. Tavasszal apró morzsás talaj előkészítése valamint  10 kg/ha nitrogén  

hatóanyag kijuttatása. 

Vetés: Március eleje és vége között vethető 42-48 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyen. 

Vetőmag szükséglete: 8-10 kg/ha. 

Ápolás: Vetés után kelés előtt kezelés ajánlott, később az állomány záródik. 

Jelentősebb Károsítói a poloska fajok, ellenük méhkímélő kontakt szerekkel lehet 

védekezni. 

Betakarítás: A nagy zöldtömeg miatt kétmenetes betakarítás javasolható. 30-40 cm 

magasságban kell vágni, majd rendre sorolni, végül 5-10 napos szárítás után arató-

cséplőgéppel felszedni. Hozama: 1000-1500 kg/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A magtisztítást követően kiterítve kell szárítani a 

terményt legfeljebb 40 Celsius-fokon, ezt tárolás zsákokban történik. Terméséből 

illóolajat párolnak le. 

Drog:  édeskömény termése (Foeniculi amari fructus ), illóolaj (Foeniculi amari fructus 

aetheroleum), Fő hatóanyag: illóolaj (anethol), zsírosolaj Élettani hatás: nyákoldás, 

szélhajtás, emésztés javítás, görcsoldás. 
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39. Ábra: Virágzó édeskömény 
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6.2.2. Lestyán (Levisticum officinale) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Lágyszárú kétéves növény amely második évben 

fejleszt virágzati szárat ami 150-200 cm magasra nőhet.  Gyökere függőleges karószerű 

gyöktrözsű. Melegkedvelő tápanyagigényes növény hidegebb teleken kifagyhat. 

Elővetemény: Őszi és tavaszi vetésű gabonafélék és korán lekerülő kapásnövény. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd 60-70 kg/ha nitrogén, 100-

120 kg/ha foszfor, 140-145 kg/ha kálium második évtől kora tavasszal 20-40 kg/ha 

nitrogén hatóanyag kijuttatása. Ősszel vagy tavasszal apró morzsás talaj előkészítése. 

Vetés: Ősszel október végén, tavasszal pedig március eleje és vége között vethető 50-

60 cm sortávolságra, 1-1,5 cm mélyen. Vetőmag szükséglete: 10-12 kg/ha. 

Ápolás: Vetés után kelés előtt kezelés ajánlott, később az állomány záródik. 

Jelentősebb Károsítói a levéltetvek, ellenük felszívodó szerekkel lehet védekezni. 

Betakarítás: A lombozat eltávolítása után ősszel gyökér kiemelővel szedik fel. Hozama: 

1500-2000 kg/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Tisztítás mosás majd darabolás után 40-50 Celsius-

fokon szárítják és zsákban tárolják.A gyökeréből  illóolajat is párolnak le. 

Drog:  lestyán gyökere (Levistici radix), illóolaj (Levistici aetheroleum), Fő hatóanyag: 

illóolaj (butilftalid), Élettani hatás: vizelethajtás, görcsoldás, emésztés segítés 
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40. Ábra: Lestány 
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6.2.3. Orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica) 

Botanikai leírás, ökológiai igény:  Kétéves, lágyszárú, hűvösebb klímát igényelő növény. 

Jól fejlődik a mélyebb fekvésű, nyirkos, tápanyagban gazdag, morzsalékos, vályog-, 

vagy középkötött talajokon. Kálium és foszfor igénye nagy. Első évben répaszerű, 20-

30 cm hosszú, alig elágazó, a második évben vastag járulékos gyökereket fejleszt. 

Tőlevelei nagyok, kétszeresen szárnyaltak, levélnyél alapja hólyagosan felfújt hüvely. 

Elővetemény: Ernyős virágzatúakon kívül azok amely után az őszi talaj-előkészítés 

lehetséges.  Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd 40-50 kg/ha 

nitrogén 80-100 kg/ha foszfor, 120-130 kg/ha kálium hatóanyag kijuttatása. Tavasszal 

apró morzsás talaj előkészítése valamint  50 kg/ha nitrogén hatóanyag kijuttatása. 

Vetés: november vagy március (magokat előtte fagyasztani kell)  60 cm sor 

távolságra,1-1,5 cm mélyen. Vetőmagszükséglet: 8 kg/ha (ősszel) és 10 kg/ha 

(tavasszal) 

Ápolás: Vetés után kelés előtt kezelés ajánlott, később az állomány záródik. 

Jelentősebb Károsítói a levéltetvek és az angelika magdarázs, ellenük felszívódó 

szerekkel lehet védekezni. 

Betakarítás: Gyökerét az első, vagy második évben, október elején ekével, vagy ásóval 

szedik fel. Hozam: 1, 6 – 1, 8 t/ha száraz gyökér,  6-10 kg/ha gyökérolaj.  Második 

évben a zöldmagvas növényekből illóolaj is előállítható, betakarítás a főernyők 

terméseinek viaszérésekor. Hozam:  6-8 kg/ha magolaj. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A gyökereket megtisztítják, majd folyóvízzel mossák, 

vastag gyökereket kettévágják és szárítják legfeljebb 40-45 Celsius-fokon. Mosott és 

aprított gyökerekből illóolajat párolnak le. 

Drog:  angyalgyökér gyökere (Angelicae radix et rhizoma), angyalgyökér termése 

(Angelicae fructus) illóolaj (Angelicae radix aetheroleum), Fő hatóanyag: illóolaj (alfa és 

béta pinén, alfa és béta fellandrén), keserűanyag Élettani hatás: Étvágyjavítás, 

gyomorerősítés, enyhe görcsoldás és fájdalomcsillapítás. 
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41. Ábra: Virágbimbós angyalgyökér 
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6.3. Egyéves ajakos virágú gyógynövények: 

 

6.3.1.Bazsalikom (Ocimum baslicum) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves, 40-70 cm magasra növő növény. Levelei 

keresztben átellenesen helyezkednek el. Virágai kicsik összetett laza álfüzérben nyílnak 

júliusban. Meleg, fénykedvelő, víz, és tápanyagigényes, gyorsan felmelegedő talajt 

igényel. 

Elővetemény: Legelőnyösebb a szervestrágyázott kapáskultúrák.  

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd tavasszal jól eldolgozott 

aprómorzsás talaj előkészítése.  Trágyázás: az alap műtrágya ősszel és első vágás 

után. 

Vetés: Április végén - május elején vetik 0,5-1 cm mélyre 40-50 cm sortávolsággal 

melyet hengerezés zárnak le. Vetőmag szükséglet: 3-4 kg/ha. 

Ápolás: Mechanikai gyomszabályozása történik. 

Betakarítás:  Először július közepén a virágok megjelenésekor, másodszor a fagyok 

előtt, az első elágazásnál felett 6-8 cm-es tarlóra vágva történik. Morzsolt drog 1500-

2000 kg/ha, illóolaj 8-10 kg/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Szárítás morzsolás  majd tisztítás után zsákokban 

tárolják. 

Drog: bazsalikom levele (Basilici herba) illóolaja (Basilici aetheroleum). Fő hatóanyag:  

illóolaj (linalool, metilkavikol). Élettani hatás:  Étvágyjavító, emésztést elősegítő, 

szélhajtó. 
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42. Ábra: Bazsalikom 
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6.3.2.Majoranna (Majorana hortensis) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves, 20-50 cm magas növény. Szára ágas-bogas, 

szürke szőrözött. Július-augusztusban virágzik. Hideg és fagyérzékeny meleg, 

fénykedvelő, víz, és tápanyagigényes. 

Elővetemény: Legelőnyösebb a szervestrágyázott kapáskultúrák után.   

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd tavasszal jól eldolgozott 

aprómorzsás talaj előkészítése. Trágyázás az alap műtrágya ősszel és első vágás után 

. 

Vetés: Április végén - május elején vetik 0,5-1 cm mélyre 30-40 cm sortávolsággal 

melyet hengerezés zárnak le. Vetőmag szükséglet: 3-4 kg/ha. 

Ápolás: Talajlazító sorközművelés, rendszeres öntözés. 

Betakarítás:  Először július közepén a virágok megjelenésekor, másodszor a fagyok 

előtt, az első elágazásnál felett 6-8 cm-es tarlóra vágva történik. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás:  Szárítás morzsolás  majd tisztítás után zsákokban 

tárolják. 

Drog: majoranna levele (Majoranae herba) illóolaja (Majoranae aetheroleum). Fő 

hatóanyag: illóolaj, cseranyag, keserűanyag. Élettani hatás:  Étvágyjavító, emésztést 

elősegítő, szélhajtó, bélpuffadást csökkentő 

  



 

  Oktatási anyag alapképzéshez                 HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 
 

 
64 

 

43. Ábra: majoranna 
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6.3.3. Borsikafű (Satureja hortensis) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves vagy áttelelő 30-60 cm magasra növő 

lágyszárú növény. Ágas, dúsan elágazó szárán, rövid nyelű levelek átellenesen 

helyezkednek el. Meleg, fénykedvelő, víz, és tápanyagigényes, gyorsan felmelegedő 

talajt igényel. 

Elővetemény: Legelőnyösebb a szervestrágyázott kapáskultúrák után.  Önmaga után 2-

3 évig nem vethető. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás majd tavasszal jól eldolgozott 

aprómorzsás talaj előkészítése. Trágyázás az alap műtrágya ősszel és első vágás után 

.  

Vetés: Március végén - április elején vetik 0,5-1 cm mélyre 30-50 cm sortávolsággal 

melyet hengerezés zárnak le. Vetőmag szükséglet: 6-8 kg/ha. 

Ápolás: Talajlazító sorközművelés, rendszeres öntözés. 

Betakarítás:  Először július közepén a virágok megjelenésekor, másodszor a fagyok 

előtt (szeptember-október), az első elágazásnál felett 6-8 cm-es tarlóra vágva történik. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás:  Szárítás morzsolás  majd tisztítás után zsákokban 

tárolják. 

Drog: borsikafű levele (Saturejae herba) ilóolaja (Saturejae aetheroleum). Fő 

hatóanyag:  illóolaj (karvakrol, cimol), cseranyagok, vasvegyületek. Élettani hatás:  

Étvágyjavító, emésztést elősegítő, szélhajtó. 
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44. Ábra: borsikafű 
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6.4. Évelő ajakos virágú gyógynövények: 

 

6.4.1. Déli méhfű (Melittis melissophyllum) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: 30-60 cm magas, lágyszárú, évelő növény. Levelei 

tojásdadok, fűrészes-fogas szélűek. Árnyék kedvelő faj. Jó vízgazdálkodású, agyagos 

talajt igényel. 

Elővetemény:  Előveteményre nem érzékeny. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi aprómorzsás talaj előkészítés. Átlagos 

tápanyagigénye 60 kg/ha nitrogén, 50-60 kg/ha foszfor, 70-80 kg/ha kálium.  

Vetés: Októberben vethető 1-1,5 cm mélyre 40-50 cm sortávolsággal. Vetőmag 

szükséglet: 6-7 kg/ha 

Ápolás: Talajlazító sorközművelés, mechanikai gyomírtás, rendszeres öntözés. 

Betakarítás:  Először július közepén a virágok megjelenésekor, másodszor a fagyok 

előtt, az első elágazásnál felett 6-8 cm-es tarlóra vágva történik. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: 

Drog: méhfű levele (Melittidis herba). Fő hatóanyag:  illóolaj (citronellál), cseranyagok, 

kumarinok. Élettani hatás:  Emésztés segítő és enyhe nyugtató hatású. 
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45. Ábra: méhfű 

6.4.2. Izsóp (Hysopus officinalis) 
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Botanikai leírás, ökológiai igény: 50-70 cm magasra növő fásodó évelő növény. Dúsan 

elágazó szárú erősen szőrözött fak. Levelei keresztben áttelenesek épszélűek. 

 

Elővetemény: Legelőnyösebb a gabonafélék, mustár, kukorica. Lucerna vagy vöröshere 

nem javasolt. 

 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Tarlóhántást követően mélyszántás javasolt majd 

kora tavasszal aprómorzsás talajelőkészítés.  

 

Vetés: március közepe-vége  1,5-2 cm mélyre 50-70 cm sortávolsággal. Vetőmag 

szükséglet: 3-5 kg/ha 

 

Ápolás: Rendszeres mechanikai gyomirtás szükségszerű. Fő károsítója a lisztharmat 

valamint  tripszek. 

 

Betakarítás:  A virágzás kezdetétől a fővirágzásig, az alsó elfásodot részek felett vágva 

történik az aratás. Hozam levél:első év 2-3 t/ha, továbbiak 6-9 t/ha, illóolaj hozam 8-14 

kg/ha 

 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Száraz időben a tarlón fonnyasztható. Illóolaj nyerésre 

a fővirágzáskor kell vágni. Szárításkor forgatni kell majd bálázni. 

 

Drog: izsóp levele (Hyssopy herba) illóolaja (Hyssopi aetheroleum).  

 

Fő hatóanyag:  illóolaj (pinokamfon), flavonoidok.  

 

Élettani hatás:  Enyhe görcsoldó valamint köptető hatású. 

  



 

  Oktatási anyag alapképzéshez                 HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 
 

 
70 

 

46. Ábra: izsóp 
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6.4.3. Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Évelő fásodó szárú félcserje, 20-50 cm magas. 

Meszes, termékeny, jó vízáteresztő képességű talajokon fejlődik jól. Melegkedvelő, 

fényigényes növény de fagyzugos területen kifagyhat. 

 

Elővetemény: Legelőnyösebb a hüvelyes termésű fajok. 

 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi mélyszántás tavaszi kertszerűen eldolgozott 

talaj Trágyázás vetés/telepítés előtt szervestrágyázni kell. Tavasszal pedig 

aprómorzsás vetőágyat kell előkészíteni. 

 

Vetés: Magvetés vagy tőosztás szaporítják. A kezdeti lassú növekedés miatt 

szabadföldi palántanevelést alkalmaznak. 5-7 cm magas palántákat május végétől 2-3-

ával ültetik áll. Helyre 50 x 25 cm sor- és tőtávolságra. A palántaszükséglet 160-240 

ezer db/ha.. Szabadföldi vetés esetén március közepén történik a magszórás 25-30 cm 

sortávolságra 1-2 cm mélyre. 

 

Ápolás: Talajlazító sorközművelés, mechanikai gyomirtás, rendszeres öntözés. 

 

Betakarítás: Az első évben egyszer, a továbbiakban kétszer vágható. A betakarítás a 

virágzás kezdetén történik, napsütéses időben, a fásodó részek felett történjen a vágás. 

 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A levágott növényi rész azonnal, legfeljebb 40 Celsius-

fokon szárítani kell, morzsolás  majd tisztítás után zsákokban tárolják. 

 

Drog: kerti kakukkfű levele (Thymi vulgaris herba) illóolaja (Thymi aetheroleum).  

 

Fő hatóanyag:  illóolaj (timol, p-cimol), cseranyagok, keserűanyagok.  

 

Élettani hatás: Antibakteriális és immunrendszert erősítő hatású emellett, köptető, 

görcsoldó. 
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47. Ábra: kakukkfű 
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6.5. Egyéves fészkes virágú gyógynövények: 

 

6.5.1. Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves, lágyszárú, 140-170 cm magas meleg és 

fényigényes, szárazságtűrő talajban nem válogat. Az első virágok július elején nyílnak, 

a virágzásidő 35-40 nap. 

Elővetemény: Legelőnyösebb a szervestrágyázott kapáskultúrák után.   

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: Őszi szántást, és tavasszal sima, ülepedett 

magágyat igényel. 

Vetés: Vetésideje április eleje, sortávolság 40-60 cm, vetésmélység 3-5 cm. 

Vetőmagigény 18-20 kg/ha. 

Ápolás: Gyomtalanítást sorközműveléssel végezhető. Előtte presowing és preemergens 

gyomírtószereket használható. 15-20 cm-es állományban postemergens gyomírtást 

végezhető. 

Betakarítás: A tűzvörös, nyelves virágokat kézzel kicsípik, július közepétől 3-4 

naponként. A teljes virágzás után a szirmok ráhajolnak a fészekre, lángvörös színűek 

lesznek.  Virágzási ideje 4-5 hét. A kaszattermést arató-cséplő géppel takarítják be, 

szükség esetén szárítani kell 10-12 % nedvességtartalomra. A virágdrog 160-200 

kg/ha, Maghozam: 1,5-2,5 t/ha. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: A virágszirmot azonnal szárítani kell, természetes 

szárítása vékony rétegben kiterítve vagy történhet. Sérülésre érzékeny. 

Drog: sáfrányos szeklice virága (Carthami flos) és zsírosolaja (Carthami oleum). Fő 

hatóanyag: A virágban felhalmozódó sárga festékanyag (szaflórsárga), vízben és 

alkoholban oldódik 0,3-0,6 % kartamin (szaflórvörös): zsírban oldódik 

Élettani hatás: Ártalmatlan festékanyag, az olaj telítetlen zsírsavakban gazdag, az 

érelmeszesedést lassítja. 
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48. Ábra: Sáfrányos szeklice 
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6.5.2. Máriatövis (Silybum marianum) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves lágyszárú növény mely 1-1,5 m magasra 

nőhet meg. Napos, meleg időjárást igényel. A talaj iránt különösebben nem igényes, a 

legtöbb talajon így a láptalajon is termeszthető, de a gyenge homoktalajok nem 

alkalmasak termesztésére. 

Elővetemény: Előveteményre nem igényes. Önmaga után 3 évig nem termeszthető. 

Utóveteményekben évekig gyomosíthat az árvakelés. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: őszi mélyszántás, annak durva elmunkálása majd 

magágykészítés. 

Vetés: Március végétől április elejéig, Vetésmélység 3-5 cm, sor és tőtávolság: 50x40 

cm. Vetőmagnorma: 8-12 kg 

Ápolás:  A mechanikai gyomirtást a kelés után a növények 4 lombleveles állapotában 

kell végezni. A sorok záródásáig a sorközművelést megismételhető valamint az 

állomány ritkítás is, amennyiben a tőtávolság 15-20 cm-nél sűrűbb. 

Betakarítás: Amikor az elsőrendű oldalhajtások fészekvirágzatának többségén a 

fészekpikkelyek megszáradtak és a virágzat közepe fehéredik. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Az arató-cséplő gépből kikerült magot szárítani és 

tisztítani kell. Zsákban tárolható. 

Drog: máriatövis termése (Silybi mariani fructus)).  

Fő hatóanyag: flavonoidok (szilibin, szilimarin) zsírosolaj. Élettani hatás:  májgyulladás 

csökkentő és sejt regeneráló hatású. 
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49. Ábra: máriatövis 
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6.5.3. Orvosi kamilla (Matricaria recutita) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Egyéves, de gyakran ősszel kelő, áttelelő. Szára 

elfekvő vagy felálló 5-80 cm magas, április végétől-június elejéig virágzik. Környezeti 

igény: fény és melegkedvelő, a talajban elfekvő magvai 10-15 évig csíraképesek, 

sziktűrő, a szárazságot jól tűri, de a szárbainduláskor nagy a vízigénye. 

Elővetemény: Nem igényes az előveteményre. Monokultúrában termeszthető a 

vetésváltás akkor válik időszerűvé, ha rezisztens gyomnövény flóra alakul ki  

Talajelőkészítés és tápanyagellátás:  első évben csak homokos talajon igényel 40-60 

kg/ha P utánpótlást, második évben a vetés előtt 60-70 kg/ha P, 50-70 kg/ha K és 10-40 

kg/ha N-tartalmú műtrágyát kell kiszórni, tavasszal 40-60 kg/ha N. Talaj-előkészítés: 

sekély szántás vagy tárcsázás, sima, egyenletes vetőmagágy kialakítása  

Vetés: augusztus vége-szeptember eleje virágőrleménnyel, un. kribrátummal, 8-10 

kg/ha , talajfelszínre, vetés után hengerezés gyűrűshengerrel. 

Ápolás:  Presowing és preemergens gyomirtó szereket használható 

Betakarítás:  amikor a virágok zöme kinyílt, illóolaj előállításhoz a vágási magasságot 

úgy kell meghatározni, hogy a levágott anyagba minél kevesebb szárrész kerüljön. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás:szennyező és idegen anyagok eltávolítása, természetes 

és mesterséges szárítás. 

Drog: kamilla fészekvirágzata (Matricariae flos) illóolaja (Matricariae aetheroleum)  

Fő hatóanyag: illóolaj (kamazulén, matricin), flavonoidok, kumarinok, pektinszerű 

nyálkaanyagok.  

Élettani hatás:  gyulladásgátló, antiszeptikus, görcsoldó. 
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50. Ábra: kamilla 
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6.6. Évelő fészkes virágú gyógynövények: 

 

6.6.1. Közönséges aranyvessző (Solidago virigi-aurea) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: 60–100 cm magasra növő évelő lágyszárú növény A 

gyengén aromás illatú, 0,5–1 cm átmérőjű, sárga virágfészkek bugában nőnek, júniustól 

szeptemberig virágzik. Enyhén mészkerülő. 

Elővetemény: Gabonafélék után vethető ,de nem jó elővetemény a burgonyafélék.  

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: őszi mélyszántás tavaszi kertszerűen eldolgozott 

talaj. 

Vetés: Palántanevelés kora tavasszal történik melyeket április közepén 50 x 30 cm 

térállásal ültetnek ki. 

Ápolás: Talajlazító sorközművelés, mechanikai gyomirtás. 

Betakarítás:  virágos hajtás gyűjtését legkésőbb a virágzás kezdetén végezzük, úgy, 

hogy csak a hajtás felső, legfeljebb 30-40 cm-es részét vágjuk le, ügyelve, hogy minél 

kevesebb vastag szár kerüljön a drogba.  virágos hajtás gyűjtését legkésőbb a virágzás 

kezdetén végezzük, úgy, hogy csak a hajtás felső, legfeljebb 30-40 cm-es részét vágjuk 

le, ügyelve, hogy minél kevesebb vastag szár kerüljön a drogba.  

Elsődleges feldolgozás, tárolás: maximum 40 °C hőmérsékleten szárítható. Bálázva 

tárolható. A gyökeret Ehhez először a föld feletti részeket eltávolítják, majd a 

gyökereket és a gyöktörzset hámozás nélkül szárítják. 

Drog: közönséges aranyvessző virágos hajtása (Virgae aureae herba), és gyökere 

(Virgae aureae radix).  

Fő hatóanyag: flavonoidok, illóolaj, cseranyagok, triterpén szaponinok.  

Élettani hatás:  vizelethajtó, gyulladásgátló (immunstimuláns) gyulladáscsökkentő, 

fájdalomcsillapító 
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51. Ábra: Közönséges aranyvessző 
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6.6.2. Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Lágy szárú, évelő növény, amely az 1,2 m magasra is 

megnőhet.  Az ovális-lándzsás levelek az alapnál lekerekítettek, érdesek, szélük ép, 

ritkásan fogazott. A jó vízháztartású talajokat kedveli, a talaj pH-jára viszont kevésbé 

érzékeny. Ha meggyökerezett, jól tűri a szárazságot. 

Elővetemény: Legelőnyösebb a szervestrágyázott kapáskultúrák után.   

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: őszi mélyszántás tavaszi kertszerűen eldolgozott 

talaj Trágyázás: nagyadagú szerves trágya (30 t/ha). 

Vetés: palántanevelés állandó helyre ültetés május közepén vagy szeptember közepén 

(40-60 x 30 cm sor és tőtávolsággal) 

Ápolás: Gyomtalanítást sorközműveléssel végezhető. 

Betakarítás: Virágzó hajtás esetén második évben vágható, teljes virágzásban. A 

gyökér esetén a harmadik év októberében lehet kormánylemez nélküli ekével kiforgatni 

a talajból.   

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Virágzó hajtását frissen is feldolgozzák. A gyökereket 

mosni kell majd 6 felé vágva szárítani. 

Drog: bíbor kasvirág virágos hajtása (Echinaceae purpureae herba), és gyökere 

(Echinaceae purpureae radix).  

Fő hatóanyag:  kávésav származékok, alkilamidok, poliszacharidok, illóolaj.  

Élettani hatás:  a szervezet ellenálló képességét fokozza. 

Kölcsönhatásba léphet a májra káros gyógyszerekkel, egyes rákellenes 

gyógyszerekkel, szintetikus hormonokkal. 
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52. Ábra: Bíbor kasvirág 

  



 

  Oktatási anyag alapképzéshez                 HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 
 

 
83 

6.6.3. Közönséges cickafark (Achillea collina) 

Botanikai leírás, ökológiai igény: Évelő lágyszárú 50-80 cm magasra növő növény. 

Többszörösen szárnyalt levelei szórtan állnak. Fehér virágai júniustól nyílnak. 

Elővetemény: Korán lekerülő gabonafélék. Ne legyen fészkes virágú elővetemény mert 

megnő a levélsordó moly kártétele. 

Talajelőkészítés és tápanyagellátás: elővetemny után tarlóhántás majd őszi 

mélyszántás javasolt melyet magágykészítés követ. Ősszel 40 kg/ha nitrogént 90-100 

kg/ha káliumot 50 kg/ha foszfort érdemes kijuttatni. 

Vetés: augusztus vége - szeptember eleje 60-70 cm sortávorságra sekélyen vetve 

(0,5cm). Vetőmagnorma 1,5-3 kg/ha. 

Ápolás: Vegyszeres gyomszabályozás több alkalommal.  

Betakarítás:  Teljes virázáskor történi a betakarítás, kaszálva rakodó géppel. Illóolaj 

kinyerés céljából az egész virágzó hajtást levágják. 

Elsődleges feldolgozás, tárolás: Szárítást követően aprítják majd zsákokban tárolják a 

virágzatot. 

Drog: cickafark virágzó hajtás (Achilleae herba) illóolaja (Achilleae aetheroleum). Fő 

hatóanyag:   illóolaj (kamazulén) cseranyagok, flavonoidok. Élettani hatás:  

Étvágyjavító, emésztést elősegítő, szélhajtó. 
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53. Ábra: Közönséges cickafark  
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7. Feldolgozás-technológiák és higiéniai alapszabályok 

 

7.1. Feldolgozási folyamatok 

 

7.1.1. Előkészítő műveletek 

A gyógynövények feldolgozását két nagy csoportra bonthatjuk. Az elsőleges és 

másodlagos feldolgozásra. az elsődelges feldolgozás során a cél hogy a 

Gyógyszerkönyveben, szabványokban megadott minőségű drogot elő tudjuk állítani. A 

másodlagos feldolgozás során a termék piacképessé tétele, csomagolása a feladat. 

 

Az elsődleges feldolgozás előtt jelennek meg az előkészítő műveletek. Minőségi 

feltételeknek megfelelő, nagyértékű termék rendszerint a legjobb hatóanyag tartalmú 

növényi részből nyerhető. Ezt a betakarítás időpontjának helyes megválasztásával (a 

hatóanyagfelhalmozódás maximumakor - technologiai érettség) és a megfelelő gyűjtési 

módszerral tudjuk biztosítani. 

Fontos az alapanyag gyors beszállítása a feldolgozás helyére, mivel a befülledés 

roncsolja a növényt. Csak vékonyan elterítve és maximum 3-5 órát szállíthatjuk károk 

nélkül a növényeket. 
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54 Ábra: Vékony rétegben száradó borostyánlevél 
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A növényeket a feldolgozás megkezdése előtt már minősítik, külső tulajdonságoknak 

(szín, szag) kell megfelenie, valamint a szállítmány tisztaságát is vizsgálják. A 

feldolgozás előtt külön kell tárolni, hogy szennyeződésekkel és más növényekkel ne 

tudjon keveredni. Külön figyelmet kell fordítani az erős hatóanyag tartalmúakra és a 

jellegzetes illatúakra. 

Az előkészítési műveletek célja a drog szárításra való alkalmassá tétele, a hatékonyság 

érdekében. Ide tartozik a tisztítás, hámozás, aprítás, fosztás. 

A tisztítás során az idegen anyagokat, vastagabb szárakat válogatjuk ki. Valamint 

eltávolítjuk a földet, és a káros anyagokat. Ez a folyamat történhet kézzel, rostával vagy 

mosással.  

 

 

55. Ábra: Fekete nadálytő gyökerének kézi tisztítása 

 

A hámozás a gyökérdrogot adó növényekre jellemző. Ennek során a hatóanyagot nem 

tartalmazó külső részt távolítjuk el. 
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Az aprítás a nagyobb méretű, vastagabb, nehezen száradó növényi részekre vonatkozó 

művelet. Főként gyökerek szeletelése, darabolása jellemző.  

 

 

56. Ábra: Gyökér darabolás 
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A fosztás során a leveleket távolítjuk el a szártól. Ezt nyersen vagy már szárított 

formában is végezhetjük. 

 

 

57. Ábra: Citromfű fosztása 
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7.1.2. A szárítás és műveletei  

A gyógynövények elsődleges feldolgozásának leggyakoribb eljárása a szárítás.  A 

művelet során párologtatással a növényi nyersanyag nedvességtartalmát 8-14% közötti 

szintre csökkentik, a tartósítás és a könnyebb felhasználhatóság érdekében. 

Szárításkor magasabb hőmérsékletű és alacsony relatív páratartalmú levegőt 

áramoltatnak át a friss növényi részeken. A folyamat során a levegő relatív páratartalma 

növekszik, hőmérséklete pedig csökken. A hőátadás a szárító levegőtől a szárítandó 

növényi részek felé irányul, így a növényi rész felmelegszik és felgyorsul a vízmolekulák 

hőmozgása. Ez magasabb hőmérsékleten gőzölgést, alacsonyabb hőfokon párolgást 

okoz. A melegebb szárítólevegő és a nagyobb áramlási sebesség, fokozza a szárítás 

gyorsaságát. Ám ha túl gyors a folyamat a nyersanyag felületén réteg képződhet, ami 

gátolja a víz belső részekből történő párolgását. 

 

A növényi nyersanyagban a víz többféle módon van jelen. Technikai szempontból 

megkülönböztetnek: 

- Kémiailag vagy szerkezetileg kötött vizet: ebben az esetben a víz teljesen be 

van épülve a molekulák szerkezetébe, eltávolítása igen nagy energiát igényel, és 

az anyag roncsolásával jár. 

- Fizikokémiailag kötött vizet, itt két kapcsolódási mód van: 

- adszorpció által: fizikai kölcsönhatásokon vagy kémiai kötéseken 

keresztül, 

- ozmotikusan: a sejten belüli koncentráció-kiegyenlítődési folyamatok 

(ozmózis) által. 

- Mechanikailag kötött vizet: a nyersanyag felületéhez adhézióval kapcsolódó, 

valamint a sejtközötti járatokban található a víz. 

  

Szárítással a mechanikailag és az ozmotikusan kötött nedvesség távolítható el a 

nyersanyag szerkezetének megtartása mellett. 

 

- Természetes szárítás: A Nap hőenergiáját hasznosítva, a légmozgás segítségével 

párologtatják el a vizet és a párát a friss növényi részből. Ez általában árnyékos helyen 
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történik, mint például padlástér, pajta és szellős fészer. A növényi nyersanyagokat vagy 

drótfonatra fűznek illetve csomózva lógatnak fel vagy szárítókereteken terítenek szét. 

 

 58.Ábra: Természetes szárítás 

 

- Mesterséges szárítási: A légmozgást ventillátorok segítségével a hőenergiát fa, gáz 

vagy olaj égetésével állítják elő. A szárító levegő hőmérséklete alapján csoportosítják: 

   -Hideglevegős szárítás: a levegő áramoltatását történik melynek 

hőmérséklete 15-25 °C között van és a száradás időtartama 8-12 nap. Inkább 
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csak a szárításra érzékeny alapanyagok esetében alkalmazzák (Őszi margitvirág 

- Tanacetum parthenium) 

 -Meleg levegős szárítás: a leggyakrabban használt eljárás gyógynövények 

szárítására. A levegő hőmérséklete 25-80 °C között van a száradási idő 6-12 óra. 

   - Forró levegős szárítás: a levegő hőmérséklete 200–1000 °C között van, 

csak 2-5 percig érintkezik a nyersanyaggal amely ezáltal 60-70 C-nál jobban nem 

melegszik fel a párolgás hőelvonó hatása miatt. Főként a gyógyszeripari 

alapanyagok esetében használják (Gyűszűvirág fajok - Digitalis spp.) 

 

 

59. Ábra: Különböző hőmérsékletű levegő fúvásra alkalmas szárító padozat 
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7.1.3. Az illóolaj kinyerés műveletei  

Az illóolajok folyékony halmazállapotú, jellegzetes illatú, szobahőmérsékleten könnyen 

párolgó elsősorban terpén vegyületek alkotta keverékek. Vízben nem, de szerves 

oldószerekben (alkohol, éter) jól oldódnak valamint egymással is könnyen 

elegyíthetőek. Forráspontjuk általában 150-300 ᵒC között van, de vízgőzzel elegyítve 

már 100 ᵒC körül átdesztillálnak. Fajsúlyuk alacsonyabb (0,8-1,1) mint a vízé bár 

kivételek azért akadnak, mint például a lestyán, fahéj és a szegfűszeg esetében. 

Ezen illékony vegyületek az illóolajos növényekben általában 20-50 ml/kg körüli 

mennyiségben halmozódhatnak fel a különböző növénycsaládokra jellemző külső 

elhelyezkedésű illóolajtartókban (exogén) vagy belső illóolajjáratokban (endogén).  

(60. Ábra: Édeskömény, narancs és cickafark illóolaja ) 

Az illóolajok érzékeny vegyületek, melyek komponenseinek szerkezet a kivonatolás 

során megváltozhat és elveszthetik pozitív élettani hatásukat. Ennek kiküszöbölésére 

különböző kivonási eljárások léteznek, melyek közül a legismertebbek mutatjuk be: 

 

- Desztilláció – Lepárlás 

 Az illóolajok kinyerésének egyik legrégibb módja, amellyel főleg a hőhatásra kevésbé 

érzékeny vegyületek vonhatóak ki. 

A folyamat során növényi részt egy lepárlóüstnek nevezett tartályban helyeznek és 

vízgőzt áramoltatnak keresztül rajta. Ez elpárologtatja az illékony vegyületeket, amely 

egy hűtött csőrendszeren keresztül a mellette álló tartóba /florentini üveg/ lecsapódik. 

Ez a párlat gyakorlatilag egy kondenzfolyadék, melyben az illóolaj –fajtától függően - 

vagy a víz felszínén, vagy alján koncentrálódik. 

Az eljárás azon az elven alapszik, hogy két egymással nem elegyedő folyadék felett a 

gőznyomást a két komponens gőznyomásának összege adja meg. Az ilyen elegy 

forráspontja alacsonyabb, mint a legalacsonyabb forráspontú elegyalkotó komponens 

forráspontja. Mivel az egyik elegyalkotó komponens a víz, a desztilláció általában 100 

°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten végezhető. Így az alkalmas magas forráspontú, 

vízzel nem elegyedő anyagok kíméletes desztillációjára, mit amilyen az illóolaj is.  

(61. Ábra: Lepárlás folyamata) 
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60. Ábra: Édeskömény, narancs és cickafark illóolaja  
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- Sajtolás 

 Azoknál a növényfajoknál, amelyeknél a 80 -100 °C körüli kivonási hőmérséklet már 

minőség romlást okozhat az illóolajban, hideg úton történő sajtolás illetve centrifugálás 

alkalmaznak. Előbbi esetében a termésfalából préseléssel nyerik ki az illékony 

vegyületeket, utóbbinál pedig pépesítés követően az illóolajat és a vizes-frakciót 

centrifugálással választják szét. Ez a citrusfélék alcsaládjába (Aurantioideae) tartozó 

citrom (Citrus × limon), édes narancs (Citrus sinensis) , Grépfrút (Citrus x paradisi) 

fajoknál jellemző eljárás és általában a gyümölcslé kinyerésével egy gépi 

munkafolyamatban történik. (62. Ábra: Ciromhéj sajotolása) 

 

- Extrahálás - Oldószeres kivonatolás 

 Olyan növényfajoknál, amelyeknél az illóolaj hőre érzékeny, de a sajtolás illetve a 

centrifugálás módszere nem alkalmazható, oldószeres kivonatolást végeznek. 

Az eljárás során a növényi részt apoláros oldószerbe (metanol, etanol, aceton) áztatják. 

A keletkező kivonat gyantát, zsírt, viaszt és színezőanyagot is tartalmaz. Ezektől előbb 

megtisztítják, majd utána visszamaradt oldószert alacsony nyomáson elpárologtatják és 

így előállítják a tiszta illóolajat. 

Az oldószeres kivonás illékony vagy nem illó oldószerrel történhet, alacsony vagy 

magasabb hőmérsékleten. (63. Ábra: Oldószeres kivonatoló) 
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7.1.4. A zsíros olajok kinyerésének műveletei  

A zsíros olajok telített vagy telítetlen szénláncot tartalmazó zsírsavakból és glicerinből 

(cukor alkohol) épülnek fel. Nem illékonyak és többségük illatmentes. A szénlánc 

hossza és a telítetlen zsírsavrészletek gyakorisága, valamint ezeknek a telítettekhez 

viszonyított aránya határozza meg a zsír halmazállapotát, amely szobahőmérsékleten 

lehet szilárd vagy folyékony. A növényvilágban legtöbbször magvakban és termésekben 

halmozódnak fel, mint tartalék tápanyag. 

Az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk alapján két csoportba sorolhatók. Vannak 

közömbös hatásúak, mint a napraforgóolaj, ezt többnyire kenőcsalapanyagnak és 

injekciók vivőanyagnak használják, és a speciális hatásúak, mint a ricinus melyet, mint 

erős hashajtót alkalmaznak. 

A zsírosa olajakat általában sajtolással és/vagy oldószeres kivonatolással nyerik ki a 

növényekből. Hazánkban a gyógynövények tekintetében az előző eljárás alkalmazott. 

(64. Ábra: Olajpréselés) 
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7.2. Higiéniai alapszabályok 

 

Növényvédelem a gyógynövény-termesztésben: A növényvédelemben kizárólag 

engedélyezett növényvédő szert szabad alkalmazni, az élelmezés egészségügyi 

várakozási időt be kell tartani. A növényvédő szer felhasználását a növényvédőszer 

nyilvántartásban kell vezetni  

Betakarítás: Csak egészséges, érett növényt szabad leszedni, begyűjteni. 

Tárolás: Száraz, hűvös helyen kell tárolni a betakarított anyagot a feldolgozásig.  

Termék-előállítás: A terméket úgy kell előállítani, hogy a tiszta és a szennyezett 

területek műveletei ne keveredjenek egymással, térben vagy időben különüljenek el. Az 

előállítási folyamat a nyers növény válogatásával kezdődik és a további műveletekkel 

készül el a fogyasztásra kész szárítmány. A konyha miden feldolgozás előtt legyen 

tiszta, rendezett, elegendően tágas a műveletekhez. A háziállatokat ki kell zárni a 

konyhából. Ügyelni kell a kéz, az eszközök, edények fertőtlenítésére, a fertőtlenítés 

utáni alapos, ivóvizes öblítésre. Termék-előállításkor tiszta munkaruhát (pl. kötényt, 

sapkát, kendőt) viseljen a termelő. Csak szúnyoghálóval védett ablak lehet nyitva az 

élelmiszer előállítása alatt.  

Előállítási folyamat, dokumentáció és nyilvántartás: A jó gyártási és higiéniai 

gyakorlat alapelveinek alkalmazásával kifogástalan, biztonságos élelmiszert állíthat elő 

a termelő. Az előállítási folyamatban figyelembe vettük a lehetséges egészségügyi 

kockázatokat, amik megfelelő ellenőrzéssel kiküszöbölhetők. A zöldség, gyümölcs, 

gomba, őrölt fűszerpaprika, fűszer- és gyógynövény szárítmány előállításakor az 2. 

táblázat a jó higiéniai gyakorlat dokumentációját képezhetik, ha az előállító hely 

(konyha) adottságai megfelelők és a kistermelő aláírja.  

A kistermelő által kötelezően vezetett nyilvántartás: 

- Növényvédőszer-nyilvántartás  

- Termelési nyilvántartás  

- Előállítási nyilvántartás  

A termelési nyilvántartásba a növénytermesztésből értékesített és az előállításra 

felhasznált növényeket kell feljegyezni. Az előállítási nyilvántartásba a szárítmányok 

élőállítását és értékesítésüket kell beírni. A nyilvántartásba be kell vezetni a termékkel 
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kapcsolatosan előforduló eltérést (saját észlelés vagy vevői reklamációt) és a javítására 

megtett intézkedést (pl. az áru cserélve, továbbiakban alaposabb takarítás és 

fertőtlenítés elvégzése). Minden esetben ahhoz a termékhez kell az eltérést írni, amit 

saját maga vagy a fogyasztó kifogásolt.  
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2. Táblázat.: A GHP előírásainak megfelelő ellenőrző folyamatok dokumentációja. 

Technológiai 
művelet 

Követelmény  Szabályozás Teendők eltérés esetén 

Válogatás  Egészséges növényi 
rész felhasználása. 

Rothadt, penészes darabok 
kiválogatása. 

Rothadt, penészes darabok 
hulladékba helyezése. 

Gyökér vagy 
gyökértörzsmosása  

Föld, homok ne 
legyen a növényi 
részen. 

Alapos mosás, a felületről a 
földet, homokot el kell 
távolítani. 

Újramosás, amíg a felület mentes 
nem lesz a földtől és homoktól. 

Gyökér vagy 
gyökértörzs 
utótisztítása 

Tiszta legyen a 
növényi rész.  

Tiszta kézzel, késsel kell 
végezni a műveletet. A mosás 
ivóvízzel történik. 

A penészes, rothadt, rovarrágott 
részek, rovarok eltávolítása. 

Gyökér vagy 
gyökértörzs, föld 
feletti növényi rész 
szeletelése, aprítás 

Tiszta, 2-3 mm 
vastag szeletekre. 

Tiszta kézzel, késsel, 
vágódeszkán végzendő a 
művelet.  

Kéz, kés, vágódeszka tisztítása  

Terítés, függesztés  Vékony rétegben 
terítve, kis 
csokrokban 
függesztve, hogy a 
levegő átjárhassa. 

Tiszta kézzel, tisztított tálcára, 
tepsire terítve. A csokrokat 
tiszta zsineggel kössük át.  

Kéz, tálca, tepsi tisztítása 

Szárítás  A szárítmány 
rugalmas, kézzel 
összenyomva 
nedvesség nem 
érezhető rajta, 
jellemző színű, ízű 
és illatú. 

Szabadban történő a 
szárításnál, tiszta 
szúnyoghálóval /géztakaróval 
kell védeni a 
szennyeződéstől. Legyen 
tiszta a hely. Szárítóban 
történő szárításnál legyen 
tiszta a berendezés. 
Többször szükséges 
átkeverni a szárítmányt. 

A berendezés tisztítása. 
Továbbszárítás. 

Csomagolás  Tiszta, élelmiszer 
tárolására alkalmas, 
csomagolóanyag 
használata.  

Élelmiszer tárolására 
alkalmas csomagolóanyag 
megvásárlása és tisztán 
tartása. A csomagokon a 
minőségmegőrzési idő lejárati 
dátumot jelölni kell. 

Átcsomagolás élelmiszer 
tárolására alkalmas, tiszta 
csomagolóanyagba. 

Tárolás A szárítmány tiszta, 
a rá jellemző színű, 
ízű legyen. 

Tárolás sötét, száraz, hűvös 
helyen, +20 °C alatt. A 
szárítmányt havonta kell 
ellenőrizni.  

A szennyeződött tasakot át kell 
csomagolni. Ha a szárítmány 
penészedett, vagy rovarokkal 
szennyeződött, meg kell 
semmisíteni vagy komposztálni 
lehet. 

Szállítás, értékesítés A tasakok tiszták 
maradjanak. 

Tiszta legyen a táska vagy 
kosár, asztal.  

A szennyeződött (por) 
csomagokat tiszta, száraz ruhával 
le kell törölni.  

       ……………………………………..    ……………………………………….  

                                 Hely, dátum                                                                   Kistermelő  
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8. Jogszabályi háttér 

 

EEC 65/65, 75/318, 75/319 sz. Direktívák: Növényi eredetű drog: növények (vagy részeik), 

amelyeket gyógyítás céljából használnak fel. Növényi eredetű drog-preparátumok: amelyek 

lehetnek porított formák, extraktumok, alkoholos oldatok, zsíros- vagy illóolajok, kipréselt 

levek. Ezeket a termékeket – az egyéb gyógyszerekhez hasonlóan – hatásosság, biztonság és 

minőség szempontjából az EEC 75/318, valamint a Guideline Quality of Herbal Remedies 

előírásai szerint vizsgálni és engedélyezni kell. 

 

2004/24/EK Direktíva: Meghatározza hogy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 

készítmények termékkategória megszüntetését, a termékek átsorolásáról és forgalomba 

hozataláról. 

 

Étrend-kiegészítőkre vonatkozó jogi szabályok: 

 

37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről A 37/2004. (IV.26.) ESZCSM 

rendelet alapjául szolgáló uniós irányelv: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1481993840007&uri=CELEX:02002L0046-20150402 89/102 A 

BIZOTTSÁG (EU) 2017/1203 RENDELETE (2017. július 5.) a 2002/46/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek, valamint az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 

élelmiszerekhez hozzáadott és étrendkiegészítők előállításához felhasznált szerves szilícium 

(monometil-szilántriol) és kalcium-foszforil oligoszacharidok (POsCa®) tekintetében történő 

módosításáról A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI 

PARLAMENTNEK a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagok étrend-kiegészítőkben 

való felhasználásáról http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/HU/1-2008-824-HU-

F1-1.Pdf COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT CHARACTERISTICS AND 

PERSPECTIVES OF THE MARKET FOR FOOD SUPPLEMENTS CONTAINING 

SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-2008_2976_f_wd1_en.pdf 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT AVAILABLE SCIENTIFIC INFORMATION ON 

THE USE OF SUBSTANCES OTHER THAN VITAMINS AND MINERALS IN FOOD 

SUPPLEMENTS http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-supplements-

2008_2977_f_wd2_en.pdf Guidance Food supplements: guidance and FAQs: 

https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs This 
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Guidance explains how, and on what basis, the MHRA decides whether products are medicines 

or not and clarifies the MHRA’s position on traditional herbal medicinal products 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506397/a_guide_t

o_what_is_a_medicinal_pro duct.pdf Food Supplements Europe útmutatók: 

http://www.foodsupplementseurope.org/publications-guidelines/ Setting of tolerances for nutrient 

values declared on a label Guidance For Food Supplements 

http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/publications/fse-setting-of-

tolerances-for-nutrient-valuesdeclared-on-a-label.pdf?1393609771 OVERVIEW REPORT ON A 

SERIES OF FACT FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN MEMBER STATES IN 2013 AND 

2014 IN ORDER TO GATHER INFORMATION REGARDING THE CONTROLS ON FOOD 

SUPPLEMENTS http://ec.europa.eu/food/fvo/overview_reports/details.cfm?rep_id=80 

1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott 

teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi 

intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről Az OÉGYI honlapján levő információk 

az étrend-kiegészítőkről: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/ Bejelentett étrend-

kiegészítők listája: https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/ 

 

8.3. Egészségre vonatkozó állítások és útmutatók: 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) az 

élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról.  

- A BIZOTTSÁG 2013/63/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. január 24.) az 

1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó 

állítások különös feltételeinek végrehajtásáról szóló iránymutatások elfogadásáról. 

- A Bizottság 353/2008/EK RENDELETE (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti 

kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról. 

 - A BIZOTTSÁG 907/2013/EU RENDELETE (2013. szeptember 20.) az általános megjelölések 

(megnevezések) használatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról  

- A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek 

kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, 

élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének 

megállapításáról. 

- A Bizottság 983/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a 

betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről 
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szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének 

elutasításáról. 

- A Bizottság 984/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) az élelmiszerrel kapcsolatos, a 

nem betegségek kockázatának csökkentésével, illetve a gyermekek fejlődésével és 

egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról.  

- A Bizottság 1024/2009/EK RENDELETE (2009. október 29.) a betegségek kockázatának 

csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, élelmiszerrel 

kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről és engedélyezésük 

elutasításáró. 

- A Bizottság 1025/2009/EK RENDELETE (2009. október 29.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és 

egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 1167/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel 

kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és 

egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 1168/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) élelmiszerekkel 

kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére 

és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról . 

- A BIZOTTSÁG 375/2010/EU RENDELETE (2010. május 3.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

nem a betegségek kocká- zatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és 

egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 382/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

nem a betegségek kocká- zatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és 

egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 383/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem 

betegségek kockázatá- nak csökkentésére, illetve gyermekek fejlődésére és egészségére 

vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 384/2010/EU RENDELETE (2010. május 5.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a 

betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről 

szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésé- ről, illetve engedélyezésének 

elutasításáról. 

- A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a 

betegségek kockázatá- nak csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről 
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szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének 

elutasításáról.  

 

Útmutató a 1924/2006/EK rendelet alkalmazásáról: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/95/60000/elelm_allitas_utmutato_080421.pdf 

Engedélyezett és elutasított állítások listája angol nyelven:  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 

EFSA honlapján levő információk az egészségre vonatkozó állításokról angol nyelven: 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 

Q&A on the Nutrition and Health Claims Regulation (EC/1924/2006): 

http://www.hsis.org/factsheets/EuropeanHealthClaimsfactsheet.pdf  

 

  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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9.  A piacra lépés feltételei, értékesítés módjai 

 

Étrendkiegészítő:  

Bejelentési kötelezettség mellett hozható forgalomba, meg kell feleljen az étrendkiegészítőkről 

szóló előírások formai és tartalmi követelményeinek. Gyógynövények felhasználása 

étrendkiegészítőkben a negatív lista és az EU monográfiák korlátozásainak figyelembevételével 

lehetséges. 

Élettani hatás állítás a termékről korlátozottan tehető - kizárólag az EU monográfiákban felsorolt 

állítások alkalmazhatók. A termék csomagolásán kötelezően szerepeltetni kell az 

étrendkiegészítőkre vonatkozó előírások szerinti adatokat és figyelmeztetéseket. 

 

Hagyományos növényi gyógyszer: 

Olyan növényi gyógyszer vagy annak kombinációja, amely a kizárólag az adott hatáserősségre 

és adagolásra jóváhagyott javallat alapján orvosi diagnózis, felügyelet és rendelvény nélkül 

alkalmazható; szájon át, külsőleg, illetve belélegezve használandó; irodalmi adatok vagy 

szakértői jelentések alapján megállapítható, hogy a kérelem alapjául szolgáló termék vagy a 

megfelelő referencia növényi gyógyszer a kérelem időpontját megelőzően legalább 30 éves 

időtartamon keresztül gyógyászati használatban volt, ebből legalább 15 évig az EGT területén. 

 

Gyógyszerészeti Intézet engedélyezési eljárásához kötött a forgalombahozatal. Élettani hatás 

állítás a termékről ennek megfelelően tehető. 

 

Növényi gyógyszer: 

Olyan növényi gyógyszer vagy annak kombinációja, amely a kizárólag az adott hatáserősségre 

és adagolásra jóváhagyott javallat alapján orvosi diagnózis, felügyelet és rendelvény nélkül 

alkalmazható; a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a gyógyszer hatóanyaga legalább 10 éve jól 

megalapozott gyógyászati felhasználással rendelkezik az EGT-ben, továbbá a hatóanyag 

elismert hatásossággal, és elfogadható biztonsággal rendelkezik. 

 

Gyógyszer: 

Gyógyszer bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy 

kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, 

amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember 

valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi 

diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten 

alkalmazhatók.  

 

Gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyét az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet adhatja ki. 
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Magisztrális gyógyszer: 

Magisztrális gyógyszer az a gyógyszerkészítmény, amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban 

a Magyar, illetve Európai Gyógyszerkönyv (a továbbiakban: Gyógyszerkönyv) vagy a 

Szabványos Vényminta Gyűjtemény (FO-NO) (a továbbiakban: Vényminta Gyűjtemény) 

rendelkezései alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére 

készít és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál. 

 

Gyógynövényt tartalmazó élelmiszer: Élelmiszerként hozható forgalomban, ha teljesen, 

részben feldolgozva vagy feldolgozatlanul emberi fogyasztásra szánják. Gyógyhatás nem 

tüntethető fel, de külön eljárás keretében engedélyezett egészségügyi állítások igen. Az 

élelmiszernek az élelmiszerjogi előírásoknak kell megfelelnie. 

 

Kozmetikum: 

Kozmetikai termék – kozmetikum – minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt 

szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, 

ajkak, külső nemi szervek, fogakkal, szájüreg nyálkahártyájával) érintkezésbe kerüljön, 

kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme,  

megfelelő állapotban tartása, testszag megszüntetése céljából. 

 

A kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük a rendeltetésszerű vagy ésszerűen 

előrelátható körülmények mellett történő használat során. Különösen a kockázat-haszon 

érvekre való hivatkozás nem lehet alapja az emberi egészség veszélyeztetésének. 

 

A 1223/2009/EK rendelet értelmében, biztonsági értékelésre és termékinformációs 

dokumentációra (TID) van szükség a kozmetikai termék bejelentéséhez. 

 

A termék CPNP regisztrációját egységes on-line felületen lehet megtenni.  
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10. Felhasznált irodalom 

 

NÉBIH - Az élelmiszer szabályozás jogi háttere(2017): 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/765581/80.+kiadás+ÉLELMISZER+jogszabálygyűjt

emény.pdf/34af05a8-13eb-4d77-bf9e-72ed9d58bc34 

 

GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA (Egyetemi jegyzet, 2012): 

https://www.agr.unideb.hu/ebook/gyogynoveny/index.html 

 

VADON TERMŐ ÉS TERMESZTETT GYÓGYNÖVÉNYEK - Bernáth Jenő, Mezőgazda Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 2013 

 

FARMAKOBOTANIKA - A GYÓGYNÖVÉNYTAN ALAPJAI (KEMOTAXONÓMIA) - A 

GYÓGYNÖVÉNYTAN ALAPJAI - Dános Béla, Argumentum, 2008 

 

A gyógynövénygyűjtés és termesztés ma Magyarországon – sikerágazat? (Zámboriné dr. 

Németh Éva, Agrofórum, 2013.07, pp12-16) 

 

A VERSENYESÉLYEK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN 

(AKI, Agrárgazdasági Tanulmányok 2008/8.): 

http://repo.aki.gov.hu/3074/1/at_2008_08%20versenyesely.pdf 

 

A GYÓGYNÖVÉNYÁGAZAT HELYZETE (AKI, Agrárgazdasági Tanulmányok 2008/4.): 

https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/gyogynovenyagazat-helyzete_5812354905176.pdf 

 

HAZÁNK JELLEMZŐ TALAJTÍPUSAI - SULINET TUDÁSBÁZIS (Hozzáférés: 2018.03.05): 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/mezogazdasag/a-mezogazdasagi-termeles-fobb-

okologiai-tenyezoi/talajtani-adottsagok/hazank-jellemzo-talajtipusai 

 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/765581/80.+kiad%C3%A1s+%C3%89LELMISZER+jogszab%C3%A1lygy%C5%B1jtem%C3%A9ny.pdf/34af05a8-13eb-4d77-bf9e-72ed9d58bc34
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/765581/80.+kiad%C3%A1s+%C3%89LELMISZER+jogszab%C3%A1lygy%C5%B1jtem%C3%A9ny.pdf/34af05a8-13eb-4d77-bf9e-72ed9d58bc34
https://www.agr.unideb.hu/ebook/gyogynoveny/index.html
http://repo.aki.gov.hu/3074/1/at_2008_08%20versenyesely.pdf
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/gyogynovenyagazat-helyzete_5812354905176.pdf
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/mezogazdasag/a-mezogazdasagi-termeles-fobb-okologiai-tenyezoi/talajtani-adottsagok/hazank-jellemzo-talajtipusai
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/mezogazdasag/a-mezogazdasagi-termeles-fobb-okologiai-tenyezoi/talajtani-adottsagok/hazank-jellemzo-talajtipusai

