
GyGyóógygy--  éés fs fűűszernszernöövvéény ny 
termeszttermesztéési ismereteksi ismeretek



A gyA gyóógyngynöövvéények nyek 
ismeretismeretéének tnek töörtrtéénetenete


 

A gyA gyóógygy--
 

éés fs fűűszernszernöövvéény ismeret egyidny ismeret egyidőős az  s az  
emberrel.emberrel.


 
Az Az óókori Kkori Kíínnáában, Egyiptomban, Babilonban, a ban, Egyiptomban, Babilonban, a 
GGöörröög, a Rg, a Róómai birodalomban mai birodalomban éés az amerikai s az amerikai 
indiindiáánoknnoknáál is megmaradtak a gyl is megmaradtak a gyóógyngynöövvéény ny 
hasznhasznáálat emllat emléékei. Fejlett anatkei. Fejlett anatóómiai miai éés s fitoterfitoteráápipiááss

 ismeretekkel rendelkeztek.ismeretekkel rendelkeztek.
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ŐŐsi kultsi kultúúrráákban elskban elsőősorban ezekkel a sorban ezekkel a 
nnöövvéényekkel gynyekkel gyóógygyíítottak, ttottak, tööbb ezer bb ezer 
gygyóógyngynöövvéényt ismertek, melyet a modern nyt ismertek, melyet a modern 
tudomtudomáány kutatny kutatáásaival igazolt. Vannak vadon saival igazolt. Vannak vadon 
termtermőő

 
éés termesztett gys termesztett gyóógyngynöövvéények. A nyek. A 

rróómaiak termesztettek elmaiak termesztettek előőszszöör, de az r, de az egyiptomiegyiptomi
 EbersEbers--papiruszpapirusz

 
i. e. 3500 ki. e. 3500 köörrüül, tl, tööbb mint 800 bb mint 800 

kküüllöönbnböözzőő
 

gygyóógymgymóódot dot íír le.r le.
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KKöözzéépkorban a gypkorban a gyóógygyííttáás az egyhs az egyhááz z 
kezkezéében ben öösszpontosult. A kolostorok sszpontosult. A kolostorok 
kertjeiben termesztettek gykertjeiben termesztettek gyóógy gy éés s 
ffűűszernszernöövvéényeket.nyeket.


 

A vA váárakban is kialakultak vrakban is kialakultak váárkertek.rkertek.
A vA váárrúúrnrnőő

 
felfelüügyelte a Gygyelte a Gyóógygy--

 
éés s 

ffűűszernszernöövvéények termesztnyek termesztéésséétt


 
A fA füüvesasszonyokat akik a kvesasszonyokat akik a kööznznéépbpbőől l 
kerkerüültek ki, megtltek ki, megtűűrtrtéék, majd k, majd üüldldööztztéék.k.
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Az Az úújkorban minden megjkorban minden megéélléénknküült. A lt. A 
tudomtudomáányos nyos éérdeklrdeklőőddéés ks köözzééppontjppontjáába ba 
kerkerüültek a termltek a terméészeti jelensszeti jelenséégek. gek. ÍÍgy a gy a 
nnöövvéénytan, a bioknytan, a biokéémia, a biofizika, az mia, a biofizika, az áállattan llattan 
az orvostudomaz orvostudomáányny……

 GyGyóógyszergygyszergyáártrtáás s ––
 

elszakadelszakadáás a s a 
termterméészetestszetestőől l ––

 
szintetikumok, GMO.szintetikumok, GMO.


 

Ma pedig az elszakadMa pedig az elszakadáást prst próóbbááljuk ljuk 
helyrehozni. Egyre thelyrehozni. Egyre tööbben ismerik fel a bben ismerik fel a 
kemikkemikááliliáák veszk veszéélyeit. lyeit. „„Vissza a Vissza a 
termterméészethez!szethez!””



A A gygyóógyngynöövvéényeketnyeket
 

lehetlehet
 

gygyűűjtenijteni
 

éés s 
termesztenitermeszteni. . 


 

A II. A II. vilviláághghááborborúú
 

elelőőtttt
 

a a gygyóógyngynöövvéénygynygyűűjtjtééss
 

voltvolt
 

a a 
jellemzjellemzőő. A . A vadonvadon

 
gygyűűjtjtöötttt

 
nnöövvéényeknyek

 
kköözzéé

 
tartoziktartozik

 ppééddááulul
 

a a csalcsaláánn, a , a hháársrs, a , a csipkebogycsipkebogyóó, a , a kamillakamilla, a , a 
bodzabodza. . TermTerméésztvsztvéédelmidelmi

 
okokbokokbóóll

 
a a vadonvadon

 
termetttermett

 fajoknfajoknááll
 

termterméészevszevéédelmidelmi
 

terterüületenleten
 

a a gygyűűjtjtééss
 engedengedéélyklyköötelesteles. . MagyarorszMagyarorszáágongon

 
30 30 gygyóógyngynöövvéényny

 vvááltlt
 

veszveszéélyeztetettlyeztetettéé, , ezezéértrt
 

voltvolt
 

szszüükskséégesges
 

szabszabáályoznilyozni
 a a gygyűűjtjtééss

 
feltfeltéételeitteleit. . VeszVeszéélyeztetettlyeztetett

 
fajokfajok

 
ppééldldááulul: : 

tavaszitavaszi
 

hhééricsrics, , kkáálmoslmos, , primulafajokprimulafajok. . 




 

MagyarorszMagyarorszáágongon
 

az az 19151915--ben alapben alapíított tott 
GyGyóógyngynöövvéény kny kíísséérleti rleti ÁÁllomllomáás kezdte meg, s kezdte meg, 
majd a Gymajd a Gyóógyngynöövvéénykutatnykutatóó

 
IntIntéézet zet éés a s a 

HerbHerbáária Kria Köözpont szervezi a zpont szervezi a vadontermvadontermőő
 gygyóógyngynöövvéények gynyek gyűűjtjtéésséét t éés termeszts termesztéésséétt

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1915



 

II. II. vilviláághghááborborúú
 

ututáánn
 

kidolgoztkidolgoztáákk
 

a a nagynagyüüzemizemi
 termeszttermesztééss

 
technoltechnolóógigiáájjáátt. . ElsElsőősorbansorban

 
a a 

gygyóógyszergyszer--
 

éés s hhááztartztartááss--vegyiparivegyipari
 

alapanyagokalapanyagok
 ((mmáákk, , gyapjasgyapjas

 
gygyűűszszűűvirviráágg, , anyarozsanyarozs, , 

mentafajokmentafajok, , citromfcitromfűű), ), éés a s a szszáántntóóffööldildi
 kultkultúúrráákkalkkal

 
jjóóll

 
ttáársrsííthatthatóó

 
gygyóógygy--, , éés s 

ffűűszernszernöövvéényeknyek
 

((majormajoráánnanna, , borsikafborsikafűű, , 
bazsalikombazsalikom,  ,  koianderkoiander, , éédeskdesköömméényny, , kaporkapor, , 
lestylestyáánn) ) termeszttermesztéésese

 
indultindult

 
megmeg

 
nagyobbnagyobb

 terterüületekenleteken..

. 



A gyA gyóógyngynöövvéények hatnyek hatóóanyagai anyagai 


 
AlkaloidokAlkaloidok: : ÁÁltalltaláában bban bóóddííttóó, f, fáájdalomcsillapjdalomcsillapííttóó, , 
izgatizgatóó

 
éés s éélléénknkííttőő

 
hathatáássúúak (ak (anyarozsanyarozs, , belbelééndekndek, , 

fecskeffecskefűű, , kenderkender, , mmáákgubkgubóó, , maszlagmaszlag, , nadragulyanadragulya, , őőszi szi 
kikericskikerics). ). 


 

CserzCserzőőanyagokanyagok: B: Béélhurut oldlhurut oldáássáára ra éés s 
vvéérzrzééscsillapscsillapííttáásra hasznsra hasznááljljáák (k (ttöölgylgy, , nynyíírr, , 
vadgesztenyevadgesztenye). ). 


 

GlGlüükozidokkozidok: Sz: Szíívmvműűkkööddéést szabst szabáályzlyzóó, izzaszt, izzasztóó, , 
vizelet elhajtvizelet elhajtóó, hashajt, hashajtóó

 
hathatáássúú

 
anyagok (anyagok (piros piros 

gygyűűszszűűvirviráágg, , tavaszitavaszi--hhééricsfricsfűű, , gygyööngyvirngyvirááglevglevééll). ). 


 
IllIllóóolajokolajok: Em: Eméésztsztéést serkentst serkentőő, gyullad, gyulladáást gst gáátltlóó, , 
íízeszesííttőő

 
hathatáássúúak (ak (áánizsnizs, , borsmentaborsmenta, , cickafarkcickafark, , 

éédeskdesköömméényny, , fodormentafodormenta, , kakukkfkakukkfűű, , kamillakamilla, , 
korianderkoriander, , zszsáályalya). ). 
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KeserKeserűű
 

anyagokanyagok: Em: Eméésztsztéést serkentst serkentőő, , éétvtváágyjavgyjavííttóó, , 
gyomorergyomorerőőssííttőő

 
hathatáássúúak (ak (benedekfbenedekfűű, , ezerjezerjóóffűű, , fehfehéér r 

üürröömm, , kkáálmosgylmosgyöökkéérr, , ttáárnicsgyrnicsgyöökkéérr). ). 


 
SzaponinokSzaponinok: Ny: Nyáálkaoldlkaoldóó, felsz, felszíívvóóddáást elst előősegsegííttőő, , 
kkööptetptetőő

 
hathatáássúú

 
anyagok (anyagok (iglicgyiglicgyöökkéérr, , kankalingykankalingyöökkéérr, , 

szappangyszappangyöökkéérr). ). 


 
SzSzéénhidrnhidráátoktok: Gyullad: Gyulladáást csst csöökkentkkentőő

 
éés s 

bevonbevonóóanyagokanyagok
 

((bodzabodza, , éédesgydesgyöökkéérr, , gyermeklgyermeklááncfncfűű, , 
hháársfavirrsfaviráágg, , papsajtpapsajt, , zilizgyzilizgyöökkéérr). ). 


 

VitaminokVitaminok: : AA--vitamintvitamint
 

a a ssáárgarrgaréépapa
 

éés csonths csonthééjas jas 
gygyüümmöölcslcsöökk, , BB--vitamintvitamint

 
a a gabonamagvakgabonamagvak, , CC--vitamintvitamint

 s friss gys friss gyüümmöölcslcsöök, k, csipkebogycsipkebogyóó, , paprikapaprika, , EE--vitamintvitamint
 a a gabonafgabonaféélléékk

 
cscsííraolajraolajáábbóól nyerl nyerüünk. nk. 
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A gyA gyóógyngynöövvéények felhasznnyek felhasznáálláásasa


 
A A gygyóógyszeripargyszeripar

 
kküüllöönfnfééle eljle eljáárráásokkal kivonja, sokkal kivonja, 

(izol(izoláálja) a lja) a hathatóóanyagokatanyagokat
 

éés azt tiszts azt tisztáán, vagy mn, vagy máás s 
hathatóóanyag(ok)anyag(ok)kalkal, , vegyvegyüületekkelletekkel

 
kküüllöönbnböözzőő

 gygyóógyszerformgyszerformáákbankban
 

hozza forgalomba. Phozza forgalomba. Pééldldáául a ul a 
gygyűűszszűűvirviráágg

 
levelleveléébbőől l szszíívmvműűkkööddééstst

 
szabszabáályzlyzóó

 (digit(digitáális), az lis), az anyarozsbanyarozsbóóll
 

vvéérzrzééscsillapscsillapííttóó, , 
vvéérnyomrnyomááscsscsöökkentkkentőő

 
((ergotaminergotamin, , ergotoxinergotoxin, , 

ergometrinergometrin), a ), a mméétengftengfűűbbőőll
 

vvéérnyomrnyomááscsscsöökkentkkentőő
 ((vincaminvincamin), a ), a nadragulyagynadragulyagyöökkéérbrbőőll

 
ggöörcsoldrcsoldóó, , 

szemszeméészeti cszeti céélokat szolglokat szolgáállóó
 

(atropin), a (atropin), a 
macskagymacskagyöökkéérbrbőőll

 
nyugtatnyugtatóó

 
((valerinvalerin), a ), a mmáákgubkgubóóbbóóll

 ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttóó
 

(morfin), k(morfin), kööhhööggééscsillapscsillapííttóó
 (kodein) hat(kodein) hatáássúú

 
anyagot anyagot áállllíítanak eltanak előő. . 
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ÉÉlelmiszeriparlelmiszeripar, de ezen bel, de ezen belüül a likl a likőőrgyrgyáártrtáás s éés az s az 
éédesipar is nagyon sok gydesipar is nagyon sok gyóógyngynöövvéényt hasznnyt hasznáál. l. 


 

Kozmetikai iparKozmetikai ipar: A sz: A száájvizek, illatszerek, hajszeszek, jvizek, illatszerek, hajszeszek, 
hajolajok, fhajolajok, főőleg az arcbleg az arcbőőr jellegr jellegéének megfelelnek megfelelőő

 arcpakolarcpakoláásokhoz, illatos nsokhoz, illatos nöövvéényi fnyi füürdrdőők k éés egys egyééb b 
kozmetikai szerek kkozmetikai szerek kéészszííttééssééhez hasznhez hasznááljljáák. k. 


 

A A bbőőriparbanriparban, a b, a bőőrröök feldolgozk feldolgozáássáához hoz 
(csersz(cserszöömmöörce, frce, füüzzéényfnyfűű), a sz), a szűűcsiparban csiparban 
(szappangy(szappangyöökkéér) hasznr) hasznáálata szlata szüüksksééges. ges. 


 

DohDoháányiparnyipar
 

a doha doháány ny fermentfermentáálláásakorsakor, (, (somkorsomkoróóffűű, , 
szagosmszagosmüügege) illatanyag jav) illatanyag javííttáássáára hasznra hasznááljljáák. k. 


 

A A nnéépi gypi gyóógygyáászatbanszatban
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A gyA gyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztéés s
 

 
helyzetehelyzete


 

MagyarorszMagyarorszáágg
 

öökolkolóógiaigiai
 

adottsadottsáágaigai
 

kitkitűűnnőőekek
 

a a 
gygyóógyngynöövvéényny

 
elelőőáálltlltáássáárara. . EurEuróóppáábanban

 
600 600 ebbebbőőll

 
330 330 

MagyarorszMagyarorszáágongon
 

is is őőhonoshonos. . JelenlegJelenleg
 

azaz
 

engedengedéélyezettlyezett
 gygyóógyhatgyhatáássúú

 
termterméékekkek

 
gygyáártrtáássááhozhoz

 
100100--110 110 

nnöövvéényfajnyfaj
 

drogjdrogjáátt
 

hasznhasznááljljáákk
 

felfel. . MagyarorszMagyarorszáágongon
 

kbkb. . 
4545--50 50 ezerezer

 
hekthektááronron

 
termesztenektermesztenek

 
gygyóógyngynöövvéényeketnyeket.  .  

Az Az áágazatgazat
 

becsbecsüültlt
 

termeltermeléésisi
 

éértrtéékeke
 

1212--15milli15milliáárd rd forintforint, , 
amelyamely

 
feldolgozvafeldolgozva

 
ennekennek

 
a a ttööbbszbbszöörröösese. A . A termesztetttermesztett

 éés s gygyűűjtjtöötttt
 

drogdrog
 

6060--70%70%--áát t kküülflfööldldöönn
 

éértrtéékeskesíítjtjüükk..
 

A A 
gygyóógygy--

 
éés s ffőőszerszeröövvéényny

 
szakszakáágazatgazat

 
ttööbbbb

 
mintmint

 
70 70 ezerezer

 embertembert
 

foglalkoztatfoglalkoztat, , kküüllöönnöösensen
 

fontosfontos
 

a a hháátrtráányosnyos
 helyzethelyzetűű

 
rréégigióókbankban, , aholahol

 
pluszplusz

 
bevbevéételiteli

 
forrforráástst

 
jelentjelent

 
a a 

lakosslakossáágg
 

szszáámmáárara. . FontosFontos
 

szerepetszerepet
 

ttööltlt
 

bebe
 

vidvidéékiki
 munkahelyteremtmunkahelyteremtéésbensben

 
éés a s a lakosslakossáágg

 
megtartmegtartáásbansban. . 




 

A A gygyóógyngynöövvéényeknyek
 

felhasznfelhasznáálláássáánaknak
 

ffőő
 

terterüületeiletei: : 
aa

 
fitoterfitoteráápiapia, , azaz

 
aromateraromateráápiapia, , azaz

 
éélelmiszeriparlelmiszeripar, , 

a a kozmetikaikozmetikai--
 

éés s hhááztartztartáásvegyiparsvegyipar, a , a 
gygyóógyszeripargyszeripar

 
éés s azaz

 
idegenforgalomidegenforgalom

 
((wellnesswellness--

 szolgszolgááltatltatáásoksok


 

A megfelelA megfelelőő
 

mméértrtéékkel hasznkkel hasznáált flt fűűszerek szerek 
kivkivéételes teles íízekkel zekkel éés illatokkal gazdags illatokkal gazdagíítjtjáák k 
éételeinket, emellett javteleinket, emellett javíítjtjáák az k az éétvtváágyunkat, gyunkat, 
serkentik az emserkentik az eméésztsztééssüünket, knket, küüllöönfnfééle le 
vitaminokat is tartalmaznak. A legtvitaminokat is tartalmaznak. A legtööbb bb 
ffűűszernszernöövvéénynek gynynek gyóógyhatgyhatáása is van sa is van 
szervezetszervezetüünkrenkre..



JelentJelentőősséégege
 A GYA GYÓÓGYNGYNÖÖVVÉÉNYTERMESZTNYTERMESZTÉÉS ELS ELŐŐNYNYEI:EI:


 

A A gygyóógyngynöövvéényeknyek
 

egyegy
 

rréészszéénnééll
 

a a gyenggyengéébbbb
 

termtermőőkkéépesspessééggűű
 

((eroderodááltlt, , kköövesves, , 
vizenyvizenyőőss) ) terterüületekletek

 
isis

 
hasznoshasznosííthatthatóókk

 
termeszttermesztéésresre, , ppééldldááulul

 
a a kamillkamilláánnááll, , 

levendullevenduláánnááll..


 
MunkMunkáátt

 
ad a ad a vidvidéékiki

 
lakosslakossáágnakgnak, a , a gygyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztééss

 
egyegy

 
rréészszee

 kkéézimunkaigzimunkaigéényesnyes..


 
JelentJelentőőss

 
exportexportbevbevéételttelt

 
jelentjelent..


 

A A gygyóógyngynöövvéényeknyek
 

termeszttermesztéésese, , illetilletőőlegleg
 

a a vadonvadon
 

termetttermett
 

gygyóógyngynöövvéényny
 

öösszegysszegyűűjtjtéésese
 ––

 
kivkivééveve

 
a a termterméészetvszetvéédelmidelmi

 
terterüületeketleteket

 
--

 
engedengedéélyly

 
nnéélklküüll

 
folytathatfolytathatóó..


 

Az Az EUEU--banban
 

a a gygyóógyngynöövvéénynyáágazatbangazatban
 

nincseneknincsenek
 

kvkvóóttáákk..
 

Annyi Annyi magyarmagyar
 

ááruru
 helyezhethelyezhetőő

 
el a el a piaconpiacon

 
amennyit jamennyit jóó

 
minminőősséégbengben

 
éés s gazdasgazdasáágosangosan

 
tudtudunkunk

 
elelőőáállllíítanitani..


 

MagyarorszMagyarorszáágongon
 

a a kitkitűűnnőő
 

öökonkonóómiaimiai
 

adottsadottsáágokgok
 

kimagaslkimagaslóóanan
 

éértrtéékeskes
 

beltartalmbeltartalmúú
 gygyóógyngynöövvéényeknyek

 
termeszttermesztéésséérere

 
adnakadnak

 
lehetlehetőősséégetget..



A GYA GYÓÓGYNGYNÖÖVVÉÉNYTERMESZTNYTERMESZTÉÉS HS HÁÁTRTRÁÁNYAINYAI::


 

NyugateurNyugateuróóppáában a gyban a gyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztéés s ““nem nem éélelmiszerclelmiszercééllú”ú”
 mműűvelveléésnek; ugaroltatsnek; ugaroltatáásnak minsnak minőőssüül. Magyarorszl. Magyarorszáágon a gon a 

gygyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztéés fs fööldalapldalapúú
 

ttáámogatmogatáás kategs kategóóririáába esik, ba esik, 
ezezéért a hazai termesztrt a hazai termesztőők sokkal kevesebb tk sokkal kevesebb táámogatmogatáást kapnak rst kapnak ráá. . 


 

A gyA gyóógyngynöövvéények termesztnyek termesztééseengedseengedéély nly néélklküül folytathatl folytathatóó, de , de 
felvfelváássáárlrláásuk suk éés feldolgozs feldolgozáásuk szakksuk szakkéépespesííttééshez kshez kööttöött. tt. 


 

A gyA gyóógyngynöövvéénynyáágazatgazat
 

aa
 

mezmezőőgazdasgazdasáág g ““mostohagyerekemostohagyereke””; a ; a 
Statisztikai Hivatal adatkStatisztikai Hivatal adatköözlzléésinsinéél az l az úún. n. ““egyegyéébb””

 
kategkategóóririáába van ba van 

besorolvabesorolva..


 
A gyA gyóógyngynöövvéénytermesztnytermesztéés, s, --feldolgozfeldolgozáás s éés s ––forgalmazforgalmazáás s 
jogszabjogszabáályi hlyi hááttere kusza, nem ttere kusza, nem ááttekinthetttekinthetőő, nemcsak haz, nemcsak hazáánkban, de nkban, de 
az Euraz Euróópai Unipai Unióón beln belüül is ellentmondl is ellentmondáásos. Sokan nem tartjsos. Sokan nem tartjáák be a k be a 
jogszabjogszabáályokban, rendeletekben ellyokban, rendeletekben előőíírtakat, ezek a piaci szereplrtakat, ezek a piaci szereplőők a k a 
leglegáális feldolgozlis feldolgozóók k éés kereskeds kereskedőők konkurencik konkurenciááii
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