
Termőhelyi viszonyok  a gyógy –
 és fűszernövény termesztésben





Magyarország talajai:



Mechanikai talajalkotók nagyság 
szerinti csökkenő

 
sorrendje:

 

Mechanikai talajalkotók nagyság 
szerinti csökkenő

 
sorrendje:

1.
 

Kő, kavics (20<)
2.

 
Finom kavics (20-

 
2 mm)
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Durva homok (2 –
 

0,2 mm)
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0,02)

5.
 

Iszap, por (0,02-
 

0,002)
6.

 
Agyag (0,002>)
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Talajadottságok

•
 

A fűszernövények talajigényeit figyelembe véve a 
legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy nagy részük nem 
viseli el a pangó

 
vizet, ezért gondoskodjunk a megfelelő

 vízelvezetésről. Ezenkívül a túl agyagos, kötött és 
nedves talajt sem kedvelik. A talaj legyen laza 
szerkezetű, könnyen engedje át a vizet és a levegőt. 
Részben a szárazabb meszes talajt, részben a nedves, 
humuszos talajt kedvelik. Az ideális talaj pH-érték 
6,5…7. 

•
 

A legtöbb zöldfűszer ízletesebb, ha napos és száraz 
termőhelyen nevelkedik, ugyanis melegben az illóolajok

 koncentrációja nagyobb. A szerves anyagokban 
gazdagabb és nedvesebb talajon lehet, hogy jobban 
fejlődnek és szebbek is, de kevesebbet virágoznak és az 
aromájuk is gyengébb lesz. 



•
 

A laza, humuszos szerkezetű
 

talajon a 
fűszernövények többsége megfelelően fejlődik. A 
homokos, sovány talajok esetében már talajjavításra 
is szükség van. Azonban, ha ez túl sok munkát 
jelentene, akkor próbálkozzunk az igénytelenebb 
fűszernövények termesztésével (pl. kamilla, 
levendula, zsálya, borsikafű, szurokfű). A nedves 
talajokat sajnos nagyon kevés fűszernövény viseli el, 
ezért ha ilyen a kertünk talaja, akkor csak a kapor, a 
körömvirág, a metélőhagyma, a kömény, a borsos 
menta, a fekete nadálytő

 
vagy a macskagyökér 

termesztésével próbálkozhatunk, mert ezek a 
növények még elviselik a nedvesebb környezetet is.



Fényviszonyok

•
 

A fűszernövények sok fényt és napsütést 
igényelnek, nem kedvelik az árnyékos 
fekvést, néhány kivétel azért itt is akad: a 
metélőhagyma és a mentafélék például a 
félárnyékos helyen is megmaradnak. Igaz 
a borsos menta esetében ekkor kisebb 
lesz a terméshozam. 

•
 

Sok fűszernövény kifejezetten a tűző
 napot kedveli: ilyen például a kakukkfű, a 

rozmaring, a zsálya, a lestyán, a 
levendula, a kapor, a majoránna, a tárkony 
és a körömvirág is.



Hőmérsékleti tényezők

•
 

Általánosságban véve sok napsütést és 
meleg fekvést igényelnek, mivel a 
többségük mediterrán eredetű. Ezért 
lehetőleg olyan helyet válasszunk, amelyet 
elérnek a déli nap sugarai. Vannak 
fagyérzékeny növények is, mint például a 
rozmaring. Ezeket érdemes edényben 
nevelni, hogy télen fagymentes helyre 
vihessük, és ott átteleltethessük őket.



Csapadék mennyisége
•

 
A fűszernövények csapadékigénye igen 
változatos: Szárazságtűrők például a levendula, 
a kakukkfű, a metélőhagyma, a fokhagyma, a 
koriander, a körömvirág és a tárkony. 
Vízigényesek a zsálya, a rozmaring, a kapor 
vagy a bazsalikom. A növények elhelyezésekor 
ezt is vegyük figyelembe, ne ültessük például 
egy ágyásba az eltérő

 
igényű

 
növényeket.

Szélviszonyok
•

 
Bár a legtöbb fűszernövény igénytelen, de szinte 
egyik sem kedveli a huzatot és a túl szeles 
helyeket. Ezért fontos, hogy az ágyások helyét 
szélvédett helyen jelöljük ki.



A fűszernövények magassági adatai
1.

 
Ánizs

 
30-50cm

2. Bazsalikom
 

40-60
3. Borsikafű

 
30-50

4. Borsos menta 30-100
5. Citromfű

 
50-80 

6. Csalán 30-150
7. Édeskömény 100-150
8. Fekete nadálytő

 
50-100

9. Fokhagyma 30 (virágszára 1 m is lehet)
10. Izsóp 50-60
11. Kakukkfű

 
25-50

12. Kamilla 10-50



15 Körömvirág
 

40-60 cm
16 Lestyán 2. évtől 150
17 Levendula 40-60 
18 Majoránna 30-40
19 Medvehagyma

 
15-30     

Metélőhagyma (snidling)
 

50-60
20 Petrezselyem 2. évtől

 
60-80

21 Rozmaring 50-150
22 Sarkantyúka 30
24 Sóska

 
60

25 Szurokfű
 

(oregánó) 60-80
26 Tárkony 80-150
27 Vérehulló

 
fecskefű

 
30-100

28 Zsálya 50-80
29 Zsázsa 30-60



A fűszernövények életformája és fagyérzékenysége

1 Ánizs egyéves a néhány fokos fagyokat elviseli
2 Bazsalikom egyéves igen fagyérzékeny
3 Borsikafű

 
egyéves enyhe teleken 

4 Menta évelő
 

nem fagyérzékeny
5 Citromfű

 
évelő

 
fagyérzékeny

6 Csalán évelő, nem fagyérzékeny
7 Édeskömény évelő

 
kissé

 
fagyérzékeny

8 Fekete nadálytő
 

évelő
 

nem fagyérzékeny
9 Fokhagyma évelő

 
nem fagyérzékeny

10 Izsóp évelő
 

kissé
 

fagyérzékeny
11 Kakukkfű

 
félcserje kissé

 
fagyérzékeny

12 Kamilla egyéves tavaszi fagyokra érzékeny
13 Kapor egyéves nem fagyérzékeny
14 Koriander egyéves hidegtűrő
15 Körömvirág egyéves jó

 
a hidegtűrő

 
képessége



16 Lestyán évelő
 

nem fagyérzékeny
17 Levendula félcserje késő

 
tavaszi fagyokra érzékeny

18 Majoránna egyéves érzékeny a hidegre és a fagyra
19 Medvehagyma évelő

 
nem fagyérzékeny,

Metélőhagyma (snidling) évelő
 

hidegtűrő
20 Petrezselyem kétéves hidegtűrő
21 Rozmaring félcserje igen fagyérzékeny
22 Sarkantyúka egyéves nem fagyérzékeny
24 Sóska évelő

 
nem fagyérzékeny

25 Szurokfű
 

(oregánó) évelő
 

átvészeli a telet
26 Tárkony évelő

 
hidegtűrő

27 Vérehulló
 

fecskefű
 

évelő
 

nem fagyérzékeny
28 Zsálya évelő

 
kissé

 
fagyérzékeny

29 Zsázsa egyéves nem fagyérzékeny


	Termőhelyi viszonyok  a gyógy – és fűszernövény termesztésben
	2. dia
	Magyarország talajai:�
	Mechanikai talajalkotók nagyság szerinti csökkenő sorrendje:
	Talajadottságok�
	6. dia
	Fényviszonyok�
	Hőmérsékleti tényezők�
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	A fűszernövények életformája és fagyérzékenysége�
	13. dia

