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I. Gyógynövénytermesztés 

 
1. A gyógynövénytermesztés és –győjtés jelentısége, szervezési, minıségbiztosítási és piaci 

sajátosságai, a termelés hatékonyságát befolyásoló fontosabb tényezık 
2. A levendulafajok termesztésének és feldolgozásának biológiai alapjai, a hatékony technológiák 

komplex jellemzése 
3. A mentafajok termesztésének jelentısége és biológiai alapjai, a borsmenta 

termesztéstechnológiájának komplex jellemzése 
4. Fontosabb évelı ajakosvirágú (Lamiaceae) gyógynövények (kakukkfő, citromfő, szurokfő, orvosi 

zsálya) termesztésének jelentısége, termesztéstechnológiájuk összehasonlító értékelése 
5. Az ajakosok családjába (Lamiaceae) tartozó egyéves fajok (bazsalikom, majoránna) 

termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, a sajátos termesztési-feldolgozási mőveletek 
komplex jellemzése 

6. A konyhakömény és az édeskömény termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, 
termesztéstechnológiájuk komplex jellemzése 

7. Az ernyısök családjába (Apiaceae) tartozó egyéves fajok (ánizs, kapor, koriander) 
termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, a sajátos termesztési-feldolgozási mőveletek 
komplex jellemzése 

8. Gyökerükkel drogot szolgáltató termesztett gyógynövény fajok (lestyán, macskagyökér) 
termesztési sajátosságai, a technológiák komplex jellemzése 

9. Az orvosi kamilla győjtésének, termesztésének jelentısége és sajátosságai, a hatékony 
termesztési-feldolgozási mőveletek komplex jellemzése 

10. A fészkesek családjába (Asteraceae) tartozó egyéves fajok (körömvirág, sáfrányos szeklice, 
máriatövis) termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, a sajátos termesztési-feldolgozási 
mőveletek komplex jellemzése 

11. Nagyobb jelentıségő, évelı fészkesvirágú gyógynövények (tárkony, kasvirágfajok) 
termesztésének jelentısége, termesztéstechnológiájuk összehasonlító értékelése 

12. Zsírosolajat adó gyógynövények (kerti borágó, olajtök) termesztési sajátosságai, a technológiák 
komplex jellemzése 

13. A mák termesztésének biológiai alapjai, termesztéstechnológiájának komplex értékelése 
14. A mustár fajok termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, termesztéstechnológiájuk komplex 

jellemzése 
15. A győszővirág fajok termesztésének jelentısége, biológiai alapjai, termesztéstechnológiájuk 

komplex jellemzése 
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II. Speciális szakirányi ismeretek-Gyógynövény szakirány 

 
1. A szakszerő gyógynövénygyőjtés feltételei (ismereti háttér, tárgyi feltételek), a felvásárlás 

rendszere 
2. A gyógynövények termesztıüzemi feldolgozásának biológiai, kémiai és mőszaki alapjai, a 

technológiák komplex értékelése 
3. A gyógynövények hatóanyagai, a hatóanyagok biogenetikai rendszerezése példákkal, a 

hatóanyagok felhalmozódását befolyásoló tényezık 
4. Virág- és termésdrogot szolgáltató, hazai vadon termı gyógynövényfajok ismertetése (fekete 

bodza, galagonya, hárs fajok, ökörfarkkóró, közönséges boróka, vadgesztenye, vadrózsa fajok) 
5. Herba- és kéregdrogot szolgáltató, hazai vadon termı gyógynövényfajok ismertetése 

(aranyvesszı fajok, fehér fagyöngy, orbáncfő, cickafark fajok, mezei zsurló, kutyabenge) 
6. Levél- és gyökérdrogot szolgáltató, hazai vadon termı gyógynövényfajok ismertetése (nagy 

csalán, útifő, buglyos fátyolvirág, orvosi ziliz, pongyola pitypang) 
7. Gyógynövényfajok veszélyeztetetté válásának okai, a védelem formái, a génrezerváció 

módszerei, a legfontosabb védett gyógynövényfajok 
8. A vadon termı gyógynövényfajok termesztésbe vonásának szempontjai és menete 
9. A gyógynövények fıbb felhasználási területei, jellemzı alkalmazások, azok elınye, hátránya, 

példákkal (népgyógyászat, aromaterápia, fitoterápia, balneoterápia, homeopátia) 
10. Gyógynövényeket tartalmazó készítmények hazánkban és az EU-ban, engedélyezésük és 

forgalmazásuk lehetıségei. Fitoterápiás készítmények összeállításának szempontjai, példákkal 
11. Import drogok és drogot szolgáltató fajok ismertetése (páfrányfenyı, eukaliptusz fajok, ginzeng 

fajok, aloé, szenna fajok) 
12. Import főszerek és a drogot szolgáltató fajok ismertetése (fekete bors, fahéj fajok, gyömbér, 

szegfőszeg, szerecsendió, vaníliafajok) 
13. Az agrárium szerepe az energiagazdálkodásban 

14. Mezıgazdasági génmódosítások gazdasági és társadalmi hatásai 

15. Környezeti és társadalmi felelısségvállalás az agráriumban 

16. A táplálkozástudomány és az élelmiszerbiztonság 

 
 
 

 


