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BEVEZETÉS



GYÓGYNÖVÉNYEK
•

 
Egészségmegőrzésben, betegségek megelőzésében 
és gyógyításában alkalmazható

 
növények

•
 

Tradicionális-
 

és népgyógyászatban, az öngyógyítás 
területén, ipari és kisebb léptékű, manufakturális 
termék előállítás céljaira
••

 
A gyA gyóógyngynöövvéény alkalmazny alkalmazáás ters terüületletéén n éészlelhetszlelhetőő

 
trendek trendek 

•

 

Egészséges életmódhoz kapcsolódóan, 
betegségmegelőzésben (antioxidánsok, vitaminok, 
esszenciális zsírsavak, növényi olajok, etc.)

•

 

Wellness, rekreáció, turizmus, helyi termékek és piacok
•

 

Betegségek alternatív és kiegészítő

 

kezelése
•

 

Természetes parfümök, kozmetikumok és háztartási 
vegyszerek (növényvédő

 

szerek, tisztítószerek, stb) 
•

 

Kézműves termékek, élelmiszerek, fűszerek, ételek, italok, 
teák, stb.
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ÚJ TRENDEK A FELHASZNÁLÁSBAN: A 
TERMELÉS ELŐMOZDÍTÓI

••
 

ÚÚj felhasznj felhasznáálláási tersi terüületek letek 
•

 
Antiaging (öregedést gátló) termékek
•

 

Geriátrikumok belsőleges felhasználásra (Ginkgo)
•

 

Természetes alapú

 

antiaging termékek: gélek, krémek (
(Ginkgo, gyümölcsök, Hypericum)

•
 

Adaptogének
•

 

Stimulánsok, a fizikai és szellemi teljesítmény fokozói (ginzeng, 
rózsagyökér)

•
 

Súlyos betegségek megelőzői (szívinfarktus, stroke, rák)
•

 

Antioxidánsok, nutraceuticals (gyógyélelmiszerek), koleszterol csökkentők
•

 

Esszenciális, többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó

 

olajok
•

 
Antidepresszánsok, nyugtatók, feszültségoldók

•
 

Fitohormonok: olajtök, szója, Cimicifuga (poloskavész)
•

 
Diabetesz, 2-típus
•

 

Természetes édesítők (Stevia rebaudiana)
•

 

Inulin tartalmú

 

növények (Helianthus tuberosus-csicsóka)

••
 

ÚÚj termj terméékminkminőősséég (koncentrg (koncentráált)lt)
••

 
ÚÚj formulj formuláácicióók k éés kiszerels kiszerelééseksek
•

 

Tabletták, krémek, koncentrátumok, etc., pl. Ganoderma+ kávé 4



GYÓGYNÖVÉNYEK 
JELLEGZETESSÉGEI

•
 

Drog: a legtöbb hatóanyagot tartalmazó
 

növényi 
rész, szárított állapotban, ill. növényi termék

•
 

Hatóanyag: a gyógyhatásért felelős vegyület, a 
gyógynövénytermesztés és gyűjtés célja, a 
gyógynövények termelési értékét meghatározó

 tényező
•

 
A hatóanyagok szintjére a genetikai háttér, a 
környezet, az agrotechnika és a feldolgozás is 
hatással van

•
 

Minőség: a hatóanyag-tartalommal függ össze
•

 
A minőségbiztosítás a hatóanyagok termelődésére 
és megőrzésére fókuszál

•
 

Nagy jelentősége van a feldolgozási műveleteknek is 
a minőségbiztosítás szempontjából-

 
a termelési ciklus 

itt végződik, a drog, mint végtermék előállításával

5



6

A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT 
JELENLEGI HELYZETE



GYÓGYNÖVÉNYEK JELENTŐSÉGE A 
VILÁGPIACON

•
 

Nehéz reális adatokhoz jutni, mivel különböző
 

kereskedelmi tételek közé
 sorolják be a gyógynövényeket (teák, fűszerek, élvezeti szerek, ipari 

alapanyagok, agrár/kertészeti termények, stb.)
•

 
Növekvő

 
fogyasztás és felhasználás figyelhető

 
meg –

 
termelés is növekvő
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Globális gyógynövényforgalom 
(millió

 

USD)

A gyógynövöény forgalmazás 
globális megoszlása (2006)

*source: COMTRADE database and UN statistics division, New York



GYÓGYNÖVÉNYEK 
EXPORTJA ÉS 
IMPORTJA A 

VILÁGON (2006)
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*source: COMTRADE database 
and UN statistics division, New 

York



GYÓGYNÖVÉNYEK (MAP) KERESKEDELME AZ EU
 ORSZÁGAIBAN (2006)
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*source: COMTRADE database and UN statistics division, New York



Az USA piacán 
megjelenő

 
legfontosabb 

gyógynövények, 2011



EURÓPAI ORSZÁGOK FŐBB TERMESZTETT 
GYÓGYNÖVÉNYEI (EUROPAM, 2010)*EUROPAM: 

EURÓPAI GYÓGYNÖVÉNYTERMELŐK SZÖVETSÉGE 

Ország Főbb termények Termőterület, ha Vadon termők gyűjtése

AusztriaAusztria ÖÖssz terssz terüületlet 27,01127,011

olajtolajtöökk 19,00019,000

mustár 3,250

konyhakömény 650

mák 1,920

egyebek 2,191

BulgBulgááriaria ÖÖssz terssz terüületlet 86,419 (94,000t)86,419 (94,000t) 80-85 % of 60-70 faj

korianderkoriander 73,96073,960

Valódi levendula 3,959

Édeskömény 3,530

Rosa damascena 1,750

FinnorszFinnorszáágg ÖÖssz terssz terüületlet 17,42517,425 10-17 t/év:

konyhakömény 16,87816,878 csalán, nyírfalevél, bogyósok

homoktövis 198

kapor 100

mustár 29

koriander, mák, menta 45 11
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Ország Főbb termények Termőterület, ha Vadon termők gyűjtése

FranciaorszFranciaorszáágg AromanAromanöövvéények nyek öösszesensszesen 21,00021,000

Hibrid levendulaHibrid levendula 15,00015,000

Valódi levendula 4,500

Muskotályzsálya 1,000

GyGyóógyngynöövvéények nyek öösszesensszesen 12,00012,000

Mák 5,000

Ginkgo 500

Kakukkfű 300

NNéémetorszmetorszáágg ÖÖssz terssz terüületlet 10,00010,000

kamillakamilla 1,0001,000

petrezselyem 1,000

homoktövis 900

édeskömény 100

Oregano 100

GGöörröögorszgorszáágg ÖÖssz terssz terüületlet 3,3833,383

Sáfrány, oregano. 
muskotályzsálya, fokhagyma

EURÓPAI ORSZÁGOK FŐBB TERMESZTETT 
GYÓGYNÖVÉNYEI (EUROPAM, 2010)*EUROPAM: 

EURÓPAI GYÓGYNÖVÉNYTERMELŐK SZÖVETSÉGE 
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Ország Főbb termények Termőterület, ha Vadon termők gyűjtése

OlaszorszOlaszorszáágg ÖÖssz terssz terüületlet 7,1907,190 Dror mennyiség: 10,000 t

korianderkoriander 4,0004,000 Illóolaj: 120 t (90 t citrusféle

borsmenta 41% bio termesztés

levendula 200 termelő

kamilla 183 70 importőr (158,000 t)

oregano 60% élelmiszeripari felhasználás

Bergamot narancs 40 % egészségipari felhasználás

édeskömény

LengyelorszLengyelorszáágg ÖÖssz terssz terüületlet

borsmenta 2,0002,000

Valeriana 1,000 2.5 t (Németországba és 
Oroszországba irányul)

kakukkfű 1,000

kamilla, konyhakömény 1,000 t vadgesztenye
200 t nyírfalevél

SvSváájcjc ÖÖssz terssz terüületlet 100100 150 termelő, 20 faj, nemzeti szintű

 
feldolgozás (Ricola) 300 t 
gyógynövény drog (Bergkrauter 
Szövetség)

EURÓPAI ORSZÁGOK FŐBB TERMESZTETT 
GYÓGYNÖVÉNYEI (EUROPAM, 2010)*EUROPAM: 

EURÓPAI GYÓGYNÖVÉNYTERMELŐK SZÖVETSÉGE 
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MagyarorszMagyarorszáágg



A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT
 MAGYARORSZÁGON

••
 

TermelTermeléés: s: gygyűűjtjtéés s éés termeszts termesztéés (2003s (2003--2006)2006)
••

 

ÖÖssz termelssz termeléési si éértrtéék: k: 35 M EUR/35 M EUR/éév (110 fajs), 70 % gyv (110 fajs), 70 % gyűűjtjtéésbsbőőll
••

 

ÖÖssz termssz terméék mennyisk mennyiséég: g: <30,000 t/<30,000 t/éév, csv, csöökkenkkenőő
••

 

GyGyűűjtjtőők k éés termels termelőők: k: kb. 5000 fkb. 5000 főő

 

(2000 f(2000 főő

 

a feldolgoza feldolgozóó

 

üüzemekben)zemekben)
••

 

TermTermőőterterüület: let: Magyarországon:    4.511 millió

 

ha
•

 

Szántóföldi zöldség: 101,000 ha, Gyümölcs ültetvények: 101,000 ha  Szőlőültetvények: 93,000 
ha

••

 

GyGyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztéés: <18,000 ha s: <18,000 ha (kb. 0,5 %, cs(kb. 0,5 %, csöökkenkkenőő))

••
 

KereskedelemKereskedelem
 

(2006)(2006)
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GyGyűűjtjtöött gytt gyóógyngynöövvéények termelnyek termeléése Magyarorszse Magyarorszáágon (2009gon (2009--2011)2011)

Latin drognév Magyar drognév Drogmennyiség, 
t/év

Hippocastani semen Vadgesztenye mag 720720

Solidaginis herba Aranyvesszőfű 210210

Matricariae flos Kamillavirág 145145

Urticae folium Csalán levél 139139

Millefolii herba Cickafarkfű 8080

Rosae preudofructus Csipkebogyó 5959

Equiseti herba Mezei zsurlófű 48

Sambuci fructus Bodzabogyó 47

Tiliae flos Hársfavirág 39

Hyperici herba Orbáncfű 20

Frangulae cortex Kutyabenge kéreg 19

Artemisiae herba Fehér ürömfű 17

Visci stipes Fagyöngy 15

Tanaceti herba Gilisztaűző

 

varádicsfű 14

Sambuci flos Bodzavirág 12

Althaeae radix Fehér mályva gyökér 12

Urticae radix Csalángyökér 11
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Latin név Magyar név Termőterület 
ha

Termés (drog), 
t/év

Sinapis alba, Brassica x junceaSinapis alba, Brassica x juncea MustMustáárr 1200012000--1500015000 90009000--1200012000

Papaver somniferumPapaver somniferum MMáákk 20002000--80008000 30003000--60006000

Carum carviCarum carvi KonyhakKonyhaköömméényny 15001500--25002500 15001500--25002500

Coriandrum sativumCoriandrum sativum Koriander Koriander 15001500--30003000 15001500--25002500

Foeniculum vulgareFoeniculum vulgare ÉÉdeskdesköömméényny 15001500--20002000 12001200--15001500

Silybum marianumSilybum marianum MMááriatriatöövisvis 15001500--20002000 12001200

Pimpinella anisum Ánizs 400-500 250-350

Anethum graveolens Kapor 400-500 250-350

Matricaria recutita Kamilla 250-400 150-250

Hypericum perforatum Orbáncfű 200-300 200-250

Melissa officinalis Citromfű 200-250 200-300

Lavandula angustifolia Valódi levendula 100 (2013) 80

Majorana hortensis Majoranna 50-100 60-120

Ocimum basilicum Bazsalikom 50-100 60-120

Thymus vulgaris Thyme herb, crumbled 50 (2013) 60

Mentha piperita Mint leaves 20-25 (2013) 30

Salvia officinalis Sage leaves 10 (2013) 15

Legfontosabb termesztett gyLegfontosabb termesztett gyóógyngynöövvéények Magyarorsznyek Magyarorszáágon (2005)gon (2005)



A GYŰJTÖTT GYÓGYNÖVÉNYEK 
JELENTŐSÉGE AZ EURÓPAI 

PIACON

Európai piac: 
•

 
A világpiacon megjelenő

 
drog 90

 
%-a gyűjtésből származik 

(csökken)
•

 
1200-1300 különböző

 
gyűjtésből származó

 
drogtétel jelenik meg

(eltérő
 

kontinensekről származnak)
 

140.000 t/év
•

 
Termesztésbe vonás, termesztés aránya nő

 
(állandó

 
minőség)

•
 

Organikus/bio minősítésű
 

termékek aránya nő, keresett
•

 
Terjed a Fair Wild tanúsítvány iránti igény a gyógynövényeknél is

Magyarországon (termelő, drogelőállító
 

ország): 
•

 
180 drogféleség

 
előállítsa lehetséges (termesztett és gyűjtött)

•
 

Ebből kb. 120-130 faj gyűjtött (fajok 2/3-a)
•

 
10-15.000 t/év a gyűjtött drog mennyisége (termesztettel együtt 20-

 25.000 t/év, 1/2)-
 

csökkenő
 

tendencia
•

 
10-12.000 t/év

 
export: nagy része gyűjtött 18



PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 
A GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉSBEN
•

 
PROBLÉMÁK

•
 

Hiányosságok: ismereti, szervezési, stb.
•

 
Engedélyhez kötött: magánterületeken, erdőkben, 
nemzeti parkokban –beszűkülő

 
lehetőségek

•
 

Természetes ökoszisztémák megzavarása, túlgyűjtés 
(medvehagyma, Aloe vera…)

•
 

A szabályozás hiánya vagy túlszabályozás: 
ésszerűtlen adminisztratív intézkedések 

•
 

Egyenetlen minőség, szennyeződés lehetősége, stb.
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Medve-

 
hagyma 
gyűjtés egy 
hazai 
bükkösben



PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK A 
GYÓGYNÖVÉNYGYŰJTÉSBEN

CÉL: FENNTARTHATÓ GYŰJTÉS

•
 

A Jó
 

Termelési és Gyűjtési Gyakorlat bevezetése 
(Good Agricultural and Collection Practice, WHO 
irányelvek, minőségbiztosítás)

•
 

Oktatás, a gyűjtők regisztrálása és engedélyek 
kiadása számukra

•
 

A felvásárlási árak növelése: FAIR TRADE/Fair Wild 
rendszer kidolgozása és bevezetése –méltányos 
gyűjtés és kereskedelem a termelők érdekelté

 
tétele 

érdekében, certifikáció
•

 
Egy jól működő

 
rendszer munkahelyeket 

teremthetne és  jövedelmezőbbé
 

tenné
 

az ágazat 
szereplőinek tevékenységét (feldolgozó

 
üzemekét 

is)-
 

szocioökonómiai aspektus
•

 
Termesztésbe vonás, génrezerváció



•
 

GAP/GACP
 

–
 

Good Agricultural 
Practice/Good Agricultural and 
Collection Practice

•
 

GMP
 

–
 

Good Manufacturing Practice 
•

 
GLP -

 
Good Laboratory Practice

•
 

ISO
 

–
 

International Organization of 
Standardization
•

 
ISO 9002 (technológiai minőségirányíási 
rendszer)

•
 

ISO 14000 (környezetvédelmi és -
 biztonsági monitoring rendszer)

•
 

TQM –
 

Total Quality Management 
•

 
HACCP –

 
Hazard Analysis and Critical 

Control Points

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK A 
GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZATBAN



ÚJ TREND A GYŰJTÉS TERÜLETÉN:
 FAIR WILD STANDARD
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Magyarországon: Schmidt & Co. FairWild tanusítvánnyal 
rendelkezik a következő

 
gyűjtött drogok esetében: 

csalánlevél, csipkebogyó, bodzavirág,  hársfavirág



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER 
MEGVÁLASZTÁSA: KI A FELHASZNÁLÓ? 

MI A VÉGTERMÉK?

••
 

HHáázi felhasznzi felhasznáálláás: s: 
•

 
fűszerként, ételekben, aromaterápiában, 
fitoterápiában, balneoterápiában, díszítő

 
célból, 

kozmetikumként,  növényvédelemben, etc.

••
 

KisKisüüzemi feldolgozzemi feldolgozáás: s: 
•

 
Naturkozmetikumok, parfümök

••
 

Ipari feldolgozIpari feldolgozáás: s: 
•

 
gyógyszeripari: herbal drugs, preparations

•
 

élelmiszeripari: spice, spirits, antioxidants, colourants
•

 
Háztartásvegyipari: vegyszerek, szappanok, etc.

•
 

Kozmetikai ipar
•

 
Növényvédőszerek, növényi kondicionáló

 
szerek 

előálítói
23



A JÓ
 

GYŰJTÉSI GYAKORLAT (GCP) SZEMPONTJAI
 

I. A BOTANIKAI ISMERETEK JELENTŐSÉGE

I. 1. Pontos taxonómiai és morfológiai jellemzők
(példák: Tilia

 
spp., Crataegus

 
spp., Achillea

 
spp., 

Hypericum
 

spp., Equisetum
 

spp., Sambucus 
spp.)

I. 2. Szervtani ismeretek a gyógyszerkönyvi 
specifikációk tükrében

(példák: Hyperici herba-hajtáshossz, Marrubii 
herba-fás szárak aránya, Chamomillae flos-

 szárhossz, Juniperi galbulus-
 

tobozbogyó
 

színe)  

I. 3. Védett és veszélyeztetett fajok ismerete(pl: 
Primula, Digitalis, Acorus, Menyanthes, 
Marrubium, etc.)

I. 4. A mérgező
 

és erős hatású
 

növények 
felismerése és elkülönült kezelése

(pl: Atropa, Hyoscyamus,stb. –gyűjtés kesztyűben, 
elkülönítve)

Pellicule Pellicule 

Lowest Lowest 
internodiuminternodium



II. AZ ÉLŐHELY JELENTŐSÉGE

II.1.
 

Ökológiai és társulástani 
ismerektek

 
(e.g. kamilla fajok 

elkülönítése)

II.2.
 

Gyakoriság és populáció
 

nagyság (ökonómiai szempont is): 
széles körben előforduló(e.g. 
Hypericum, Achillea), ill. specialista 
fajok (Asperula, Centaurium, 
Veronica)

II.4.
 

Nehézfém és porszennyezés(Pb, 
Cd, etc.-utak közelében, Urtica, 
Hypericum, Chelidonium)!-

 
accumulátor fajok

II.5.
 

Peszticid 
szennyezés(szántóföldek 
közelében) –

 
kockázatos 

termőhelyek

II.6.
 

A fajok és élőhelyük megőrzése 
(Nemzeti Parkok-

 
gyűjtés csak 

engedéllyel)

II.7.
 

Magánterületek
 

tiszteletben 
tartása



III. A GYŰJTÉSI IDŐ
 

JELENTŐSÉGE

III. 1. Érettség: szedés a 
technológiai érettség fázisában: 
a hatóanyagok szintje maximális

III. 2. Időjárási viszonyok:
 

napos és 
száraz időjárás előnyös

III. 3.
 

eltérő
 

fejlettségi állapot 
(fenofázis) szervenként eltérő: 
gyökér, kéreg, rügy, levél, virág, 
virágzó

 
hajtás

III. 4. speciIII. 4. speciáállis iseretekllis iseretek
 szükségesek: 

e.g. ziliz levél-
 

virágzás alatt, 
e.g. hársfavirág, kamilla virág, 

aranyvesszőfű, cickafark: 
speciális virágzási stádiumokban 



IV. A GYŰJTÉSI MÓD JELENTŐSÉGE

IV.1. a populációk természetes 
egyensúlyának fenntartása a 
természetes élőhelyeken, a 
túlgyűjtés kerülendő

IV.2. kíméletes módszerek 
alkalmazása érett, kifejlett 
levelek, hársvirág gyűjtés, virágzó

 
földfeletti részek gyűjtésekor a 
gyökér talajban maradjon, 
rotáció)

IV.3. megfelelő
 

gyűjtő
 

eszközök 
használata:

 
kés, metszőolló, 

kesztyű, kamillafésű, áfonyafésű, 
stb.

IV.4. gyűjtőedények
 

drogtípusoknént: kartondobozok, 
vödrök, zsákok, kosarak, stb..



ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁS
••

 
Post harvest (szedPost harvest (szedéés, betakars, betakarííttáás uts utááni)mni)műűveletekveletek
•

 
Specifikus feldolgozási láncok léteznek!

••
 

FeldolgozFeldolgozáási technolsi technolóógigiáák: rk: réégi gi éés s úúj mj móódszerek dszerek 
egyaregyaráánt megfelelnt megfelelőőek lehetnekek lehetnek
•

 
Feldolgozó

 
létesítmények

•
 

Elhelyezkedés, épületek, feldolgozási műveletek elkülönült 
területei, infrastruktúra, ergonómia, munkavédelmi szempontok, 
hulladák elhelyezés, védőruházat, öltözők és mosdók, higiéniai 
követelmények, takarítás, világítás, szellőzés…

28



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

•
 

Eltérő
 

minőségű
 

és jellegű
 

drogokat kell tárolni, 
változatos méretű

 
és anyagú

 
tároló

 
anyagok

•
 

Documentáció
 

és pontos feliratozás
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EXTRAKCIÓ
 

(KIVONÁS): RÉGI ÉS ÚJ 
MÓDSZEREK IS ALKALMASAK 

••
 

RRéégi mgi móódszerek: dszerek: enfleurage (pomádés eljárás), 
••

 
TovTováábbfejlesztette rbbfejlesztette réégi mgi móódszerek: dszerek: 
desztilláció, sajtolás

••
 

ÚÚj technolj technolóógigiáák:k:
•

 
Szupercritikus fluid extrakció, 

•
 

Mikrohullámú/ultrahangos extrakció, stb.
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”Női önsegítő
 

csoport fejlesztése többcélú
 gazdálkodás területén”

 
‐

 
„Development of 

 woman self‐help group in the area of 
 multifunctional farming”című

 
projekt 

 (GROW)

az Eramus+ Program 
 társfinanszírozásával valósul meg

Magyarországon, Olaszországban és Szlovéniában



”Női önsegítő
 

csoport fejlesztése többcélú
 gazdálkodás területén”

 
című

 
projekt 

 (GROW)

•
 

Átfogó
 

célja a vidéken élő
 

nők támogatása abban, hogy a személyes 
 fejlődésükhöz, munkaerőpiacon történő

 
alkalmazhatóságukhoz és 

 beilleszkedésükhöz szükséges tudást és kompetenciákat megszerezzék 

•
 

1. Felmérés:
–

 

milyen tevékenységeket és szolgáltatásokat végeznek a mezőgazdasági termesztők

–

 

milyen további kiegészítő

 

ismeretekre van szükségük a többcélú, szociális területen  is 

 müködő

 

gazdaságoknak

–

 

meghatározza azokat a kritikus kérdéseket, amelyek hatással vannak mezőgazdasági 

 tevékenységükre. 

•
 

2. Új intézkedéseket megvalósítása
–

 

többcélú

 

szociális gazdálkodás területén helyi szinten, 

–

 

együttműködésben a helyi önkormányzatokkal és egyéb a vidékfejlesztéssel foglalkozó

 szervezetekkel



Köszönöm a figyelmet!
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