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BEVEZETÉS 

 

„A gyógyszereket a földből adja az Úr és az okos 

ember nem veti meg őket.”  

(Szentírás, Sirák fia könyve 38:4) 

 

Rohanó világunkban a stresszes életmód, a nem megfelelő táplálkozás, étrend és életvitel 

számtalan módon fejtheti ki egészségtelen hatását az emberi szervezetre. A természetes 

gyógyszerkészítmények, gyógymódok alkalmazása épp a sok allergén reakciót kiváltó és 

mellékhatásokkal járó kémiai úton gyártott gyógyszerkészítményekkel szemben jelenthet 

megoldást. 

Szülőföldemen, Kárpátalján számos gyógy- és fűszernövény fellelhető, melyek gyűjtését 

és alkalmazását már őseink is hatékonyan végezték. A területünk éghajlati, időjárási, 

talajminőségi adottságai pedig jó lehetőséget biztosítanak a gyógynövények termesztésére is. 

„Fűben, fában orvosság” – tartja a régi, bölcs és igaz mondás. Az ember a növényekben 

találhatta meg első orvosságát, és tovább keresi azokban a mai napig is, hiszen a 

gyógynövényeknek nagy múltjuk után gazdag jelenük, és még sokat ígérő a jövőjük is (RÁPÓTI 

és ROMVÁRY, 1983). 

Kárpátalján számtalan helyen találkozhatunk aranysárga színben pompázó 

körömvirággal. Ez az igénytelen növény megszokott számunkra, ám sajnos sokan már 

elfeledkeztek gyógyító erejéről, jótékony hatásairól. Falvakban kerti növényként termesztik, de a 

szabadban is előfordul, s mára a gyógynövénytermesztők körében a szántóföldeken is 

fokozatosan teret hódít. Mivel a gyógynövények használata napjainkban felélénkült, így mára 

mindinkább szélesebb körben elismert a körömvirág gyógyereje is. Gyógyító hatása mellett 

dísznövényként a háztáji kertek és udvarok dísze. Gasztronómiai kulinárium, fűszernövényként 

ételek színezésére is felhasználják (H. MÉSZÁROS, 2000). 

Kutatómunkám során a körömvirágot, mint gyógynövényt átfogóan és szakszerűen 

vizsgáltam. Választásomat a növény sokoldalú felhasználhatósága és történelmi gyökerei is 

indokolták.  

 Munkám célja, hogy részletes szakirodalmi elemzést követően megvizsgáljam a 

körömvirág szabadföldi termesztési és betakarítási lehetőségét egy tetszőleges beregszászi 

mintaterületen. További célom, hogy kiválasszam azt a növénytaxont, mely a legmegfelelőbb a 

hatóanyag mennyiség szempontjából és sikeresen termeszthető a vizsgált területen.   
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A körömvirág felhasználásának széles területe ismert a kozmetika és a testápolás 

tekintetében is. A növényből készült kozmetikumok, krémek számos drogériában és 

gyógyszertárban megtalálhatók. Kiegészítésként célom az is, hogy felmérjem az ukrajnai és 

magyarországi gyógytermékeket, kozmetikumokat, melyek körömvirág kivonatokat 

tartalmaznak. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A Kerti körömvirág elterjedése, előfordulása 

 

A körömvirág már a középkor elejétől kedvelt dísz-, fűszer-, festő- és gyógynövény, 

melyet az apácák, szerzetesek és az egyszerű emberek is nemcsak szépsége, hanem gyógyító 

ereje miatt termesztettek parasztházak, várkastélyok és kolostorok kertjeiben. Gyógynövényként 

már a középkorban ismerték és termesztették ezt a fészkes virágzatú, a Földközi-tenger mellékén 

és Ázsia nyugati részében őshonos, mediterrán eredetű növényt (NÉMETH, 2008). 

Bár a körömvirág igen gyakori a Földközi-tenger vidékén, úgy tűnik, hogy az ókori 

orvostudomány nem használta. Valószínű, hogy a klymenon, melynek nedvét Dioszkuridész 

összehúzó tulajdonsága miatt orrvérzésre és gyomorpanaszokra, valamint sebgyógyításra 

ajánlotta, azonos a Calendula officinalisszal. Az első orvostudományi munka, amely 

egyértelműen ezt a gyógynövényt említi, a Bingeni Hildegard Physicája, „Ringele”, azaz 

„gyűrűcske” néven szerepel és emésztési zavarok, ekcéma ellen javallják. (MAYER, 2004) 

Európában a 12. századtól termesztik, s két Calendula fajt ismertek. Orvosi célokra 

Egyiptomban, Magyarországon és Szlovákiában termesztik, kis mennyiségben Németországban 

is. Kelet-Európában gyógynövényként és dísznövényként is termesztik. Ukrajnában leginkább az 

erdőssztyeppes területeken (Poltovai, Zsitomiri, Vinnicai) jellemző, de a növény jó 

alkalmazkodóképessége miatt mindenhol megterem. Leggyakrabban a kertek kedvelt 

dísznövénye, a kiskertek virágágyásainak népszerű díszítőeleme. Előfordulása vadontermőként 

is megfigyelhető.  

Magyarországon régóta kedvelt gyógy-, dísz- és festőnövény. Fitoterápiai jelentőségének 

felismerése lendületet adott a hazai termesztésnek és a fajta nemesítésének.  

 

1.2. A növény latin és népi elnevezése, eredete 

 

A növény elnevezése egészen az ókorig nyúlik vissza és kapcsolódik a virág sajátos 

viselkedéséhez. A legkorábbi említések szerint a körömvirágot napvirágnak nevezték az ókori 

rómaiak, mivel megfigyelték, hogy a növény élénksárga virága nagyon hasonlít a naphoz, s a nap 

felé fordulva kitárja a szirmait, mint az óra számlapján a mutatók. Viselkedése tájékoztató 

jellegű a nappalok és az éjszakák változásával kapcsolatosan (napfelkeltével a virágok kinyílnak, 

napnyugtával pedig összehúzódnak), mint egyfajta naptár, innen származik a calendae 
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elnevezése is, mely a latin nyelvből történő fordításban a hónap első napját jelenti 

(КОНСТАНТИНОВ, 2013). 

Latin neve kalendáriumot, „kis naptárt” jelent, ez vonatkozhat folyamatos virágzására is, 

mivel egyfolytában virágzik májustól októberig, sőt néha még novemberig is. E tulajdonsága 

miatt kapta a latin „Calendula” nevet, hiszen kimutatható, hogy mára rómaiak is ismerték, akik a 

hónapok első napjait „calendae”-nek nevezték (THEISS és THEISS, 1989). 

Népi elnevezései között sokrétű változatosság figyelhető meg: borongóvirág, gyűrűvirág, 

kerti peremér, peremizs, sárga rózsa, tűzvirág, kenyérbélvirág, náthavirág, sárgavirág, 

macskaköröm, körömhéj, halottvirág (ezt az elnevezést azért kapta, mert gyakran ültetik sírokra), 

stb. 

Rácz János Növénynevek enciklopédiája című könyvében a körömvirág népi 

elnevezéseiről a következőket olvashatjuk: „Számos népi neve (körmice, körömke, laposmenta, 

halottvirág, náthavirág, peremizs, tűzvirág, oláhsárga, borongóvirág, sárgarózsa, 

kenyérbélvirág, kenyérbővirág, miktika, oláhvirág, peremér, sárgavirág, fülemilevirág) is azt 

bizonyítja, hogy Magyarország minden vidékén már a múltban is ismerték. Melius Juhász 

Péternél (1578) gyűrűvirág, Diószegi Sámuelnél (1813: OrvF.) kerti peremér néven szerepel. 

Kassai József szótárában (1833) körömke, körmitze a Calendula officinalis, mert „a’ magva 

matska és eb’ körmeihezz hasonlít”. A Calendula pluvialis: esőt jelző peremér, mert ennek a 

növénynek a virága, ha beborul az ég, elég gyorsan összezáródik. Zemplén megyében moktika a 

neve: „ha egyszer valahová beveszi magát, vetni sem kell, mégis dúsan tenyész”. 

A németben koronás, gyűrűs terméséről kapta Ringelblume, Ringelrose, Ringnelke nevét. 

Hildegard von Bingen gyógyfüves könyvében Ringulának nevezi a XII. században. Ennek 

megfelelője a magyar gyűrűvirág.” (RÁCZ, 2010). 

A növény a magyar körömvirág megnevezést a főként a virágzat szélén elhelyezkedő 

köröm alakú terméseiről kapta (BERNÁTH és NÉMETH, 2007). 

A körömvirág a Calendula szaknyelvi neve, a köröm ’szaruképződmény az ujjak végén’ 

előtag a növény valamely részét jellemzi: a sas karmaihoz hasonló lehet pl. a növény sugárvirág 

része, esetleg a növény görbe termése. A kenyérbélvirág hasonlóságon alapuló névátvitellel 

keletkezett, a névadás alapja a bimbós virág, amely szétmorzsálható, mint a kenyér. A náthavirág 

népi név, a szláv eredetű nátha és a virág összetétele, a növényt nátha gyógyítására használták 

(VÖRÖS, 2008). Német népi nevei: esőjelző, szemölcsvirág, diákvirág, stb (TREBEN, 1990). 

Úgy tartja a népi hiedelem, hogy ha reggel 7 óráig nem nyílik ki a virága, aznap eső 

várható, ez időjósló képességére utal, hiszen virágai becsukódnak, ha az ég beborul. 

 



 

12 
 

Sokféleképpen nevezik a körömvirágot, de a legérdekesebb talán a „burjánzó virág” 

elnevezés, amelyet valószínűleg hihetetlenül erős élni akarása miatt kapott (THEISS és THEISS, 

1989). 

Ukrán megnevezése нагідки лікарські. 

 

1.3. Botanikai jellemzése 

 

1.3.1. Rendszertani besorolása 

Ország: Növények ((Plantae), 

Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta),  

Osztály: Kétszikűek (Magnoliopsida), 

Rend: Fészkesvirágzatúak (Asterales), 

Család: Őszirózsafélék (Asteraceae), 

Nemzetség:Calenduleae, 

Faj: Körömvirág (Calendula officinalis)  

(HTTPS://HU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ORVOSI_K%C3%B6R%C3%B6MVIR%C3%A1G).  

 

A kerti körömvirág (Calendula) a fészkesvirágzatúak (Asterales) rendjébe és az 

őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó nemzetség. Nevét onnan kapta, hogy magva a 

köröm hajlott ívéhez hasonlít. Botanikai neve (Calendula) arra utal, hogy több hónapon 

(calendis) keresztül virágzik egyfolytában. Tudományos neve Calendula officinalis.  

 

1.3.2. Morfológiai jellemzése 

A körömvirág (1. ábra) egyéves, lágy szárú növény. Magassága akár 60 cm-t is elérheti.  

Karószerű gyökerei mélyre hatolnak a talajban, akár 7 mm vastag elsődleges oldalgyökereket, 

majd számos mellékgyökeret fejleszt. Függőleges, gazdagon szerteágazó szögletes szára és 

levelei sűrűn molyhosak. Levelei hosszúkás lándzsa alakúak, alig fogazottak. Végálló 

fészekvirágzatai 3-6 cm átmérőjűek vagy ennél is nagyobbak. A fészekben 4-8 sorosan 

különböző színárnyalatú (sárga, narancssárga) nyelves virágokkal. Csak a szélen lévő virágok 

adnak csíraképes kaszaterméseket, amelyek karomszerűen elgörbültek, bibircsesek, érdekesek. A 

kaszatermések mérete, formája, görbültsége fajtánként és egy virágzaton belül is igen eltérő 

lehet. Ezermagtömege 8-12 g, csírázóképességét 3 évig őrzi meg (BERNÁTH, 2000). A 

körömvirág termése (2. ábra) barna színű, görbült kaszat, felülete tüskés. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orvosi_k%C3%B6r%C3%B6mvir%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9szkesvir%C3%A1gzat%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90szir%C3%B3zsaf%C3%A9l%C3%A9k
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1. ábra: A Calendula officinalis L. – Körömvirág morfológiája 

Forrás: https://herbsofmagic.blogspot.com/2013/09/calendula-officinalis-l-koromvirag.html  

 

A különböző kaszattípusok megjelenése a nyelves virágok helyzetétől függ. A lárva alakú 

termések túlnyomórészt a virágzat belső körének magházaiból képződnek, a csónak és a horog 

alakúak ezzel szemben a külső körökből. 

 

 

2. ábra: Körömvirág termése 

Forrás: saját fotó 

 

A körömvirág magok alakjuk szerint 3 csoportra oszthatóak: 

1. csónak alakú termések, kb. 10-20 mm hosszúak; 

2. horog alakú termések, 20-30 mm hosszúak, felületük tüskés; 

3. lárva, ill. gyűrű alakú termések, átlagban 5-10 mm hosszúak. 

https://herbsofmagic.blogspot.com/2013/09/calendula-officinalis-l-koromvirag.html


 

14 
 

Hogy megőrizzük a körömvirág bársonyosságát, a magokat rendszerezni kell a 

betakarításkor. Minél erősebben csavart a vetőmag, annál bársonyosabb, rétesebb lesz a virág. Ez 

azt jelenti, hogy nem a legnagyobb magokat kell választanunk, hanem a legjobban íveltet. 

Általában ezek a legkisebbek (ИСМАГИЛОВ és КОСТЫЛЕВ, 2000). 

A növény illata visszafogott, de jellegzetes, virágai keserűek és enyhén sós ízűek. 

Különböző változatai lehetségesek: van amelyiknek sötét, van amelyiknek világos a 

porzótokja.  

1.4. Hatóanyagai és drogjai 

 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvbe és az ESCOP monográfia tételei közé a körömvirág 

virágdrogja Calendula flos néven került be. A drogszabvány szerint a drog a teljes virágzat vagy 

a fészekből kicsípett és megszárított nyelves virág szolgáltatja. A körömvirágdrog legfontosabb 

hatóanyagai: a vízben oldódó flavonoidok, zsíroldékony, sárga-, narancssárga karotinoidok, a 

vízben oldódó szaponinok és zsíroldékony triterpének, kis mennyiségben illóolajok és vízben 

oldódó nyálkaanyagok (BERNÁTH és NÉMETH, 2007). 

 

1.4.1. Flavonoidok 

Flavonoidokat valamennyi növény termel, megtalálhatóak a gyógynövényekben, 

gyümölcsökben, zöldségekben. Antioxidáns, antiszeptikus, antivirális, gyulladáscsökkentő, 

rákmegelőző, májvédő hatásúak, nagy szerepük van az egészség megőrzésében, a betegségek 

megelőzésében.  

 A körömvirág flavonglikozidjai izorhamnetin vagy quercetin aglükonokat tartalmaznak, 

szerkezeti felépítésük a 3. ábrán látható. A flavonoidtartalom 0.25% és 1% (ISAAC, 1994). A 

flavonoidok vízoldékonyak (RÁCZ, 1992).  

 

 

3. ábra: A körömvirág flavonoidjának szerkezete  

Forrás: VIDAL-OLLIVIER et al., 1989 
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1.4.2. Karotinoidok 

A növény a sárga-narancssárga színét a benne rejlő karotinoid anyagtól kapja, amely 

ugyanahhoz a hatóanyagcsoporthoz tartozik, mint az A-vitamin. A karotinoidok viszonylag 

stabil kötésű anyagok és nem vízben, hanem zsírban oldódnak. A körömvirág-készítmények 

előállításánál tehát nagyon fontos, hogy milyen anyaggal vonjuk ki a hatóanyagot. Tartalmazza 

még az A-vitamin provitaminját, a karotint. Az A-vitamin és a karotin, illetve karotinoidok a 

szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, legnagyobb hatással azonban a látásra és 

a bőr regenerálódó képességére vannak (THEISS és THEISS, 1989). 

 

1.4.3. Szaponin és triterpének 

A szaponinok glikozidszerű anyagok, jellemző tulajdonságuk, hogy vízzel összerázva a 

szappanhoz hasonlóan erősen és tartósan habzanak. Elnevezésük is innen ered. Fokozzák a 

nyálkaképződést, a légutak, a gyomor és bél váladék kiválasztását (RÁPÓTI és ROMVÁRY, 1983). 

 

1.4.4. Illóolaj 

A körömvirág gyulladásgátló hatású illóolajokat tartalmaz, ezeknek köszönhető a növény 

sajátos illata.  

További hatóanyagai: a béta-karotinhoz hasonló kalendulin festékanyag és más, 

vitaminjellegű vegyületek. A körömvirágban mindezeken kívül keserűanyag, természetes savak, 

különféle fehérjevegyületek, zsírok, viaszok és gyanták is megtalálhatók. Jelentős E-vitamin-

tartalma is. Újabb vizsgálatok szerint a körömvirág magvaiból hidegen sajtolt zsírosolaj 

legfontosabb alkotórésze egy C18 zsírsav (calendula-sav) gyulladáscsökkentő hatású (BERNÁTH, 

2000). 

Hatóanyagok: nyelves virágban 0,12%-ot, a fészekpikkelyekben 0,4%-ot érhet el az 

illóolaj (főleg menton, terpinen, cadinen, caryophyllen, karvon), továbbá 0,3-0,8% flavonoid 

(izorhamnetin- és kvercetinglikozidok), 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok 

(saponozid A-F), triterpénalkoholok (mono-, di- és triolok, pl. kb. 0,8% monool amyrin, lupeol, 

taraxaszterol, kb. 4% diol faradilol-, arnidiolészter, triol heliantriol A, B, C, szterol, 0,02-4,7% 

karotinoid (főleg lutein, zeaxanthin), kumarin (scopoletin, umbelliferon, esculetin), kb. 15% 

vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan, poliinek, szeszkviterpén loliolid 

(SZABÓ, 2010).  
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1.5. Farmakológiai hatása, felhasználása 

 

A körömvirágdrog értékes fitoterápiás hatása az úgynevezett citoprotektív (sejtvédő) 

vegyületeknek köszönhető. A középkorban a híres gyógyítónő, Bingeni Hildegard használta és 

ún. „fejkosz"-t és bőrtisztátalanságokat kezelt vele. Valamivel később Albertus Magnus (1193-

1280) sebgyógyító hatását dicsérte. Az 1485-ban megjelent híres gyógynövénykönyv, a „Hortus 

sanitatis” és az utána következő hasonló művek mind-mind megbízható sebgyógyszerként 

említik. Sebastian Kneipp is megerősítette ezt és használatát visszérfekélyek, sebek és 

mindenféle bőrbajok orvoslására ajánlotta (THEISS és THEISS, 1989). 

Régóta használják enyhítő gyógyírként fogfájásra és méhcsípésre, sebgyógyításra stb. 

Napjainkban a kisebb vágások és égési sérülések kezelésére a körömvirág alapú krémeket 

drogériákban, gyógyszertárakban meg lehet vásárolni. Olajos kivonatának hámosító és bőrképző 

hatása van. A magvakból hidegen sajtolt olaj belsőleg gyulladáscsökkentő.  

Egy 1889-ben kertkedvelők, kertészek és magkereskedők számára készült kézikönyvben 

a kerti peremér (körömvirág) felhasználást illetően a következőket olvashatjuk: „Ezen kedvelt 

egynyári növény sárga szirmait néhány helyütt a konyhában is felhasználják, leginkább mégis az 

irósvajat1 föstik vele.” (JÄGER, 1889). 

Nyers állapotában úgy a fűnek, mint a virágnak szaga kellemetlen, balzsamos s íze 

kesernyés, sós és fanyar. Úgy a levelek, mint a virágok borban, vagy vízben főzve, 

scrophalotikus mirigybajoknál, sőt a gyomorráknál is gyógyítólag hatnak. Külsőleg a fűnek és 

virágainak borszeszes kivonatát, kenőcsalakban, rákos sebekre kötözik; főzetét anyaméhráknál 

befecskendezik. Bűzhödt ráksebeknek a tűzvirág főzetével való tisztítását, nagyon ajánlom – 

olvashatjuk dr. Zelenyák János lekéri plébános. A gyógynövények hatása és használata című 

1908-ban írott könyvében (ZELENYÁK, 1908).  

Belsőleg: tea és tinktúra formájában használatos, daganatlágyító, fertőtlenítő hatása 

gyomor- és nyombélfekély gyógyítására is alkalmassá teszi. A népi gyógyászat rákos daganatok 

ellen teakeveréket ajánl: körömvirág, csalán, cickafark (3:1:1 arányú) teakeverékként, melyből 

nagyobb mennyiséget (1,5-2,5 liter) célszerű fogyasztani (CSURGÓ, 2012). A körömvirág tea 

vagy tinktúra fogyasztása serkenti az epe működését, csökkenti a gyulladásokat, az 

emésztőrendszer görcseit és gyulladásait oldja. Jó hatása van a magas vérnyomás csökkentésére, 

megnyugtatja a szapora szívverést, antiszeptikus hatással bír, vírusos megbetegedések és 

                                                           
1 ÍRÓSVAJ v. IRÓSVAJ, (irós-vaj) ösz. fn. Frisen köpült vaj, mely nincs kifőzve és besózva. 

 Czuczor Gergely – Fogarasi János (1862): A magyar nyelv szótára, Pest. 
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baktériumos fertőzés ellen is segít. A körömvirág gyulladásgátló, fertőtlenítő és gombaölő 

hatásának köszönhetően jól alkalmazható öblítőszerként a torokfertőzés, szájvízként a szájfekély 

illetve szájpenész kezelésére (ЗУБЕЦЬКА és ЖЕЛЯСКІВ, 2003). 

Teakeverékben a következő növényekkel együtt vérnyomáscsökkentésre és 

vizelethajtásra: nyírfalevél, csalánlevél, mezei zsurló, borsmenta, aranyvessző, boróka, 

cickafarkfű. Gyomorerősítő, étvágyjavító, epehajtó teában: benedekfű, borsmenta, apróbojtorján, 

cickafarkfű társításával. Vastagbélgyulladásnál: orbáncfű, pásztortáska, csalán, citromfű, 

apróbojtorján, cickafarkfű felhasználásával alkalmazhatjuk (NÉMETH, 2008). 

A körömvirág külsőleg is alkalmazható: horzsolások, zúzódások, sebek, ekcéma, 

fekélyek, égési sérülések felületi kezelésére (BERNÁTH, 1993), szembetegségek és a szem 

nyálkahártyájának gyulladására (НОСАЛЬ és НОСАЛЬ, 2013). 

A körömvirágot elsősorban krémekhez keverik, de nemcsak kenőcsökben található meg, 

hanem szappanokban, samponokban, fürdőolajokban és napozókrémekben is (MAYER, 2004). 

Gyógynövényfürdők alkotórésze. Kiváló nyugtató szere a piros és gyulladt bőrnek, ezen felül a 

körömvirág gyógyítja a pattanásokat, a pelenkakiütést és csillapítja a szoptatás következtében 

fájó mellbimbót. Hatásosan gyógyítható vele a lábujjak közötti kipállás is (CHEVALLIER, 2004).  

Allergiás személyek azonban elővigyázatosan bánjanak vele, mert bőrükön külsőleg alkalmazva 

allergiás reakciót válthat ki. Terhesség esetén alkalmazása nem javasolt (MINDELL, 1999). 

A körömvirág dísznövényként is közkedvelt. A széthullott magvakból könnyen 

elszaporodik. Kertek és sírok díszvirága. A magasabb szárú változatai koszorúkba, csokrokba (4. 

ábra) is köthetők (JÄGER, 1889). 

 

4. ábra: Körömvirágból kötött csokor 

Forrás: https://pxim.ru/kogda-tsvetet-kalendula/ 

 

 

https://pxim.ru/kogda-tsvetet-kalendula/
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1.6. A kerti körömvirág termesztésének sajátosságai 

 

A körömvirág viszonylag könnyen, kisebb ráfordítással is termeszthető, ezért közkedvelt 

akár saját felhasználás akár kisebb növénytermesztéssel foglalkozó családi vállalkozásoknál is. 

Jellemző, hogy más kertészeti kultúrák például zöldség- és fűszernövények mellett termesztik. 

Fokozottan kézimunka-igényes, csak kisebb területen, intenzív vagy speciális művelésmódban 

eredményes igazán a termesztése (BERNÁTH et al., 2014). 

A termesztett körömvirág kis- vagy középüzemi méretekben (0,1-10 ha) termeszthető 

gazdaságosan, mert technológiájának egyes elemei nem gépesíthetők, azokat kézi munkaerővel 

kell elvégezni. Ilyen például a betakarítás stb., melyet az 5. ábrán láthatunk.  

 

 

5. ábra: Körömvirág betakarítása szakszerűen 

Forrás: https://kertesz.blog.hu/2016/05/27/a_mindenre_jo_koromvirag 

 

1.6.1. Környezeti igénye 

A körömvirág környezeti igényeit tekintve alapvetően a mediterrán származásából 

adódóan a napfényben gazdag, meleg helyeket szereti. Talajok tekintetében széles spektrumon is 

eredményesen termeszthető, de igazán jó minőségű és mennyiségű termést a lazább szerkezetű 

és jó vízáteresztő képességű talajokon termesztve érhetünk el. A mag csírázásához már 8-10 ℃ is 

elegendő. Hőmérsékleti igényeit tekintve legeredményesebben termeszthető azokon a helyeken, 

ahol a nyári átlaghőmérséklet 17-20 ℃ között mozog (H. MÉSZÁROS, 2000). Hidegtűrő 

képessége jó, kisebb fagyokat is kibír. Ekképpen a növény jól bírja az őszi és a tél eleji időjárást 

is a többi növénnyel ellentétben, a virágai a hidegebb hónapokban is szépen fejlődnek.    

 

 

https://kertesz.blog.hu/2016/05/27/a_mindenre_jo_koromvirag
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Párás helyen nem ajánlatos szaporítani, mert a növényt a körömvirág lisztharmat 

károsíthatja.  

 

1.6.2. Fajtaválaszték 

Gyógynövénytermesztés céljára a nagy, telt vagy félig telt virágzattal, sötétnarancs 

színnel rendelkező fajták ajánlottak. Mindezeknek a feltételeknek megfelelnek az „Oázis” és a 

„Claudia” néven fajtaelismerésben részesült fajták (BERNÁTH et al., 2014). 

 Magyarországon államilag minősített fajtája nincs, drogtermelésre a telt virágzatú 

„Radio” és a „Ball-féle narancs” fajtákat vetik leginkább (FEHÉR et al., 1987). Az „Oázis” 

szaporításra engedélyezett, nemesített dísznövényfajta.  

Boltokban, vetőmagokat forgalmazó web áruházakban lehet kapni körömvirág magot, 

amik nagyon gyorsan kikelnek, és szegényebb talajon kevés gondozás mellett is megélnek. Mára 

az egyszerű virágok mellett a telt virágú fajták is felbukkantak és egyre népszerűbbek. 

Számos körömvirágfajta létezik, melyek az ukrajnai vetőmagpiacon is széles 

fajtaválasztékkal vannak jelen.  Ezek elsősorban dekoratívak. Az Agro Market webáruház, 

valamint Sempochta (Семпочта) online internetes mezőgazdasági nagykereskedés weboldalán a 

nemesített körömvirágfajták sokrétű választéka megtalálható (1. számú melléklet). 

Ukrajnai webáruházak beszerezhető körömvirág fajtaválasztéka (www.agro-market.net; 

www.sempochta.com.ua):  

a) Kalendula Oránzsevij korolj (Календула Оранжевий король); 

b) Kalendula Gésa (Календула Гейша); 

c) Kalendula Rizsij doktor(Календула Рыжий доктор); 

d) Kalendula Tocs of red (Календула Точ оф ред); 

e) Kalendula Kalifornijszkaja mahrovaja (Календула Калифорнийськая 

махровая); 

f) Kalendula Ellou hitana (Календула Еллоу гитана); 

g) Kalendula Oránzsevij lucsi (Календула Оранжевий лучи); 

h) Kalendula Kremovo-belaja (Календула Кремово-белая); 

i) Nahidki Princesza szumis (Нагідки Принцесса суміш); 

j) Kalendula Radio (Календула Радио); 

k) Nahidki Serbet (Нагідки Шербет); 

l) Kalendula Zelenoje szerce (Календула Зеленое сердце); 

m) Kalendula Pink Szuprajz (Календула Пінк Сюпрайз); 

n) Kalendula Kendimen (Календула Кендімен); 

http://www.agro-market.net/
http://www.sempochta.com.ua/
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o) Kalendula Abrikosz (Календула Абрикос); 

p) Kalendula Abrikoszovij dzsem (Календула Абрикосовий джем); 

q) Kalendula Volsebnoje szari (Календула Волшебное сари); 

r) Kalendula Kabluna gold (Календула Каблуна голд); 

s) Kalendula Krembrüle (Календула Крем брюле); 

t) Kalendula Szonce Ehipta (Календула Солнце Египта); 

u) Kalendula Citrongelb (Календула Цитронгельб); 

v) Kalendula Indijszkij princ (Календула Индийский принц); 

w) Kalendula Dzsiga-dzsiga (Календула Джига-джига) 

x) Kalendula Art sedsz (Календула Арт шедс). 

 

1.6.3. Talaj előkészítés 

Az agrotechnikai munkálatok tekintetében a körömvirág nem igényel speciális 

talajművelést. A tavaszi talaj előkészítése az őszi mélyszántás elmunkálásából, 3-5 cm mélységig 

történő porhanyításból, majd ezt követő tömörítésből áll (BERNÁTH, 1993). A tömörítésre azért 

van szükség, hogy sima talajfelszínt kapjunk a vetéshez, így megóvhatjuk a talajnedvességet is 

és gyorsabban indul meg a magvak csírázása. 

 

1.6.4. Tápanyagellátás 

A termesztéshez közvetlenül szerves trágyát, nagyadagú nitrogén műtrágyát nem 

ajánlatos használni, mert ezek a vegetatív növényi részek növekedését fokozzák a virágok 

rovására. Alaptrágyázásra az őszi szántáskor 40-60 kg/ha nitrogén, 60-80 kg/ha foszfor, 80-100 

kg/ha kálium ajánlott (HORNOK, 1978; BERNÁTH és NÉMETH, 2007). 

   

1.6.5. Vetés 

A kaszattermések már kora tavasszal, már márciusban vethetők.  Sortávolságként 40-50 

cm, a vetés mélység tekintetében pedig 2-3 cm javasolt. Vetőmagszükséglet 6-10 kg/ha. A 

körömvirág magok sajátos formája miatt (görbült, fogazott, érdes kaszattermés) a vetés során a 

vetőgép magládáját folyamatosan ellenőrizni kell, mivel összeakadhatnak. Ez egyenetlen 

maghullást idéz elő, ami hiányos keléshez vezet (BERNÁTH és NÉMETH, 2007). Az elvetett 

kaszattermés 8-10 ᵒC-on, 4-5 nap alatt csírázik. Előveteményre nem érzékeny, bármely növény 

után termeszthető, de lehetőleg a talaj ne legyen évelő gyomokkal fertőzött.  

A magokat célszerű egyből a végleges helyükre vetni, ugyanis az átültetést nehezen 

viseli.  
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A körömvirág erkélyládába, cserépbe is vethető, így azok is élvezhetik szépségét és 

gyógyító hatását, akik tömblakásban élnek, vagy nem rendelkeznek háztáji kerttel. Ültetéséhez 

használhatunk általános virágföldet, vagy akár a tavalyi évről a ládákban maradó föld is megfelel 

a magok számára. A körömvirág jól viseli a szárazságot, vízigénye elmarad a kert többi 

virágáétól, de erkélyládába való ültetés esetén a talajt nedvesen kell tartanunk, majd a bimbók 

megjelenése után az erkély többi növényéhez alkalmazkodva öntözzük, hogy ne száradjon ki, 

tápoldatozzuk. 

 

1.6.6. Ápolási munkák 

A körömvirág gondozása viszonylag egyszerű, de az intenzív, hosszú idejű virágzás 

fenntartása érdekében rendszeres törődést igényel. A kelést követően a 3-5 leveles fejlettségű 

állományt 5-8 cm-es tőtávolságra javasolt ritkítani. Az optimális tőszám 40 növény 

négyzetméterenként. A tenyészidő során rendszeres sorközművelésre és egy-két sorkapálásra 

van szükség. Vegyszeres gyomirtás esetén a gyógynövényekre általában engedélyezett gyomirtó 

szerek közül alkalmazhatunk készítményeket preemergens kezelésként (BERNÁTH et al., 2014). 

Az elhalt növényi részeket és az elnyílt virágokat rendszeresen távolítsuk el, ezzel 

virágzásra serkenthetjük és elkerülhetjük a felmagzást is.  Az első nagy virágzatok megjelenése 

után, a hőmérséklet növekedésével felgyorsul a hajtásképződés és csökken a virágzatok mérete. 

A folyamat lassítása érdekében öntözés alkalmazható.  A virághozamot növeli az állomány július 

végi, augusztus eleji „felújítása”. Ekkor a már apró virágzatot termő növényeket a talaj felett 8-

10 cm magasságban levágják. Néhány hét múlva a növények ismét virágoznak egészen a fagyok 

beálltáig (BERNÁTH, 1993).  

 

1.6.7. Növényvédelem 

A körömvirágot főleg a nyár közepétől a körömvirág lisztharmat károsíthatja. Ellene 

kéntartalmú gombaölő szerekkel lehet védekezni. Az entilómás levélfoltosság a levélen 

kerekded, kezdetben világoszöld, fehéres, majd barnuló foltokkal jelentkezik. A levelek később 

lehullnak. Ellene cineb hatóanyagú készítménnyel permetezhetünk. Esetenként rozsdafertőzés 

léphet fel. A gombás fertőzések ellen a szokásos szerekkel védekezhetünk (BERNÁTH, 1993). 

 

1.6.8. Betakarítás 

A népi gyógyászatban a növény virágát, szárát, levelét gyűjtik és használják (TREBEN, 

1990). Napjainkban gyógyászati céllal csupán a körömvirág virágzatát alkalmazzák. A virágzás 

6-7 hetes korban, május végén, június elején kezdődik. A virágzatok folyamatos szedése 
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serkentőleg hat az újabbak képződésére. A folyamat az aprólékosság miatt kézimunkaerőt 

igényel. A fészekpikkelyek közül az apró nyelves vagy csöves virágokat gyűjtik és szárítják, így 

hatékony az értékes drog kinyerése.  

A teljesen kinyílt virágzatok szedése 3-4 naponként ismételhető a fagyok beálltáig. A kis 

átmérőjű, világos színű, kevés nyelves virágú fészekkel rendelkezőket eltávolítjuk, hogy ne 

érlelhessenek magot. Csupán a teljesen kinyílt fészkek nyelves virágait gyűjtjük, napos időben, a 

harmat felszáradásától kezdve. A 4-5. szedés után a virágok fészkei egyre kisebbé válnak.   

A legtöbb gyógynövénynek sajátos termesztési évszaka és technikája van. A körömvirág 

virágainak érésekor azonnali szedést, feldolgozás vagy tartósítás javasolt. Ha a gyors feldolgozás 

elmarad, állapotromlás lép fel, csökken a gyógyhatás. Csak a betegségektől, rovaroktól és 

szennyeződésektől nem károsított, egészséges növényeket gyűjtsük (CHEVALLIER, 2004). 

A betakarítást lehetőleg valamilyen kézi szerszámmal végezzük (kés, olló, sarló), miáltal 

a növényt újrafejlődésében nem gátoljuk. A virágokat kosarakba, esetleg zsákokba szedjük, és 

lehetőleg minél gyorsabban szárítsuk.  

A virágokat egymás mellé helyezve, vékony rétegben, árnyékos, hűvös, szellős helyen 

szárítsuk, szükség esetén forgassuk őket. Ekképpen őrizhető meg leginkább a hatóanyag és a 

szín.  

Még késő ősszel is lehet frissen szedni a kertekben, egészen addig, amíg a lisztharmat be 

nem lepi.  

 

1.6.9. Hozam 

Hektáronként 1000-2000 kg száraz virágzat vagy 350-400 kg száraz, nyelves virág 

gyűjthető. A virágzat beszáradási aránya 5:1, míg a nyeles virágoké 6:1.  

A drog legfeljebb 1 cm hosszú szárazrészt tartalmazhat, az I. osztályú áru színe élénk 

citrom- vagy narancssárga (BERNÁTH, 2000).  

 

1.6.10. Vetőmagtermesztés, szaporítás 

A körömvirágot magról könnyedén szaporíthatjuk, a vetéshez a magokat akár közvetlenül 

az anyanövényről is gyűjthetjük. Jó minőségű vetőmag csak a fővirágzatokból nyerhető. A 

terméseket akkor kell leszedni, amikor lárva alakú termések barnulnak (6. ábra), ez 

szeptembertől kezdve történik. Várható maghozam 250-300 kg/ha (HORNOK, 1990). Az elszáradt 

virágfejekből könnyedén gyűjthetünk magokat a következő évi vetéshez. Ha viszont a 

virágfejeket a növényen hagyjuk, azok elszórják a magokat a környezetükben.  
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6. ábra: Körömvirág kaszattermése  

Forrás: www.terra.hu/botcoll/termesek/html/calendula.officinalis.html 

 

1.7. Elsődleges feldolgozás, tárolás 

 

A leszedett virágzatok és a külön is gyűjthető nyelves virágok csak azonnali és gyors 

szárítással őrzik meg élénk színüket, jó minőségüket. A kisebb mennyiséget árnyékos, 

léghuzatos, védett helyen, a virágzatokat egymás mellé elhelyezve szárítják. A nagyobb 

mennyiségű termék műszárítóban, 35-40 oC-os hőmérsékleten szárítható. A 12% nedvességű 

drog erősen nedvszívó, ezért a csomagoláshoz doboz vagy bélelt papírzsák szükséges (BERNÁTH, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terra.hu/botcoll/termesek/html/calendula.officinalis.html
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II. A KUTATÁSI TERÜLET TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI 

 

2.1. Beregszász bemutatása 

 

A Vérke folyó partján, az ukrán-magyar határtól mindössze 7 km-re található Beregszász 

Kárpátalja egyetlen magyar többségű városa, a Beregszászi járás székhelye. 

 

 

7. ábra: Beregszász és környéke 

Forrás: https://www.google.com/maps 

 

Beregszász síkvidéken terül el, de északi és déli oldalról szőlőültetvénnyel borított 

vulkanikus típusú dombok határolják.  

Nevének eredetét egy ősi legenda őrzi – Tompa Mihály Beregszász című elbeszélő 

költeményében is olvashatjuk – mely szerint Szász pásztor legeltette a nyáját ezen a vidéken, 

amikor a szomszéd bikája rátámadt az ő vezérbikájára. A két hatalmas állat nagy harcot vívott 

egymással, melyből Szász bikája került ki győztesen. A csata helyén ahol erősen feltúrták a 

földet egy gödörben a pásztor rengeteg aranyat talált. A hatalmas kincsből templomot építtetett a 

helyen, ahol le is telepedtek a pásztoremberek. S mivel hogy Szász pásztor a kincset berekben 

lelte fel, emlékként Beregszász nevet kapott s visel.  

Beregszász és a beregszászi járás éghajlata mérsékelten kontinentális és főleg az Atlanti-

óceán felől érkező légtömegek hatása alatt áll (IZSÁK, 2007). 

Kárpátalján főleg a barnaföldek különböző típusai fordulnak elő. A sík vidék 

legelterjedtebb talajtípusa a podzolos réti barnaföld (CSOMA, 2009). 

https://www.google.com/maps


 

25 
 

Beregszász volt a központja a történelmi Magyarország Beregszászi Borvidékének. A 

szőlőhegyek terméséből születik meg a beregszászi bor, melynek nagy keletje van. 

A város a történelmi időben és jelenleg is a magyar kultúra központja.  

 

2.2. A termesztési kísérlet elvégzésének helye 

  

 Szabadföldi kísérleteimet 2018 és 2019-es években Beregszász külvárosában Bulcsúban 

található háztáji kertünkben végeztem. Ez a mintaterület a Beregszászi járás déli részén 

helyezkedik el. Bulcsú (Búcsu) ma Beregszász külső kerülete (2. számú melléklet), 1957-ben 

csatolták hivatalosan a városhoz. 

A Beregszászi Meteorológiai Állomás adatai alapján Beregszász hőmérsékletének 

adatainak alakulását az elmúlt három évben (2017-2019) a következő táblázat szemlélteti.  

 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

2017 -6,1 2,2 8,7 10,7 16,7 20,9 21,3 22,9 16,3 10,8 5,8 2,6 

2018 2,8 2,2 3,5 16,4 19,6 21,1 22,1 24 17,2 12,7 7,5 0,6 

2019 -1,3 3,5 8 13,7 14,9 19,4 21,2 23,6 17,6 12,8 10,5 4,1 

1. táblázat: Beregszász hőmérsékletének adatai 2017-2019-ben  

Forrás: Beregszászi Meteorológiai Állomás 

 

A Beregszászi járásban szinte az egész területen szikes barna erdőtalajok a jellemzőek. 

Nagy tömörsége miatt a talaj vízelnyelő képessége kicsi. Mindehhez a tulajdonságaihoz párosul 

még a rossz lefolyás, illetve a vízelvezető képessége miatt ezeken az óriási területeken a talaj 

teljesen átnedvesedik az őszi és a tavaszi időszakokban, illetve a nagy esőzések idején. 

A terület talaja közepes humusztartalmú.  

A járás területén az évi csapadékmennyiség 600-700 mm között változik. A város évi 

csapadékmennyisége így mérsékelten csapadékos jellegű. Szintén a Beregszászi Meteorológiai 

Állomás adatai alapján (mely a vizsgált területtől légvonalban csupán 4 km-re található) 

készítettem egy ábrát, melyből látható, hogy 2017-ben 662,9 mm, 2018-ban 475,3 mm, 2019-ben 

576,2 mm csapadék hullott. A hónaponkénti átlag csapadékmennyiség változását diagram 

segítségével is ábrázoltam, a csapadék eloszlásának szemléltetése érdekében (8. ábra). 

https://www.karpatinfo.net/regio/beregszasz
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8. ábra: Havi átlag csapadékmennyiség (mm) 

Forrás: Beregszászi Meteorológiai Állomás
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3.1. A kísérlet anyaga 

 

A vizsgálatok anyagát külföldi (magyarországi) és hazai (ukrajnai) dísz- és 

gyógynövénynek termesztett Calendula officinalis képezte, melyet a 2. számú táblázat ismertet.  

 

Sorszám Vetés éve Körömvirág fajta Beszerzési hely 

K-1 2018 
 

Körömvirág színkeverék 

„СЕМЕНА УКРАЇНИ” 

Ukrajnai (Kijev) magtermesztő 

és forgalmazó cég 

K-2 2018 
Körömvirág 

Ball’s Orange 

Zöldkert Vetőmag Bt. 

Magyarország (Mohács) 

K-3 2019 

Календула Солнце 

Египта 

Kalendula Szonce Ehipta 

„AGRO-MARKET.UA” 

Ukrajnai vetőmag kereskedés 

K-4 2019 
Körömvirág 

Ball’s Orange 
Réde Kertimag Zrt. 

K-5 2019 Soroksári körömvirág 
Magyarország 

Soroksár 

K-6 2019 
Календула Цитронгельб 

Kalendula Citronhelyb 

„GAVRISH” 

Oroszországi (Moszkva) 

magtermesztő és forgalmazó 

cég 

K-7 2019 

Календула Розовий 

сюрприз 

Kalendula Rozovij 

szjurpriz 

„AGRO-MARKET.UA” 

Ukrajnai vetőmag kereskedés 

K-8 2019 

 

Календула Крембрюле 

Kalendula Krémbrule 

„СЕМЕНА УКРАЇНИ” 

Ukrajnai (Kijev) magtermesztő 

és forgalmazó cég 

K-9 2019 

Календула Індийский 

принц 

Kalendula Indijszkij princ 

„СЕМЕНА УКРАЇНИ” 

Ukrajnai (Kijev) magtermesztő 

és forgalmazó cég 

K-10 2019 

 

Körömvirág Pot 

Marigold 

Garafarm Kft. 

Magyaroszág (Baja) 

magtermesztő és forgalmazó 

cég 

2. táblázat: A kísérlet során használt körömvirágok fajtái 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.2. A kísérlet módszere 

 

A növények növekedéséhez legalább annyira létszükségletű a megfelelő 

mennyiségű kálium, nitrogén és foszfor szint, mint az ásványok és vitaminok az emberi 

szervezet számára.  

Akár egyetlen elem hiánya vagy többlete a növények fiziológiai egyensúlyának, illetve az 

egyéb, táplálásra szolgáló elemek arányának felborulásához vezethet. 

A túl kevés tápanyag a növény nem megfelelő növekedését, gyenge ellenállását a 

betegségekkel szemben, valamint a minőség, illetve a mennyiség-csökkenését okozhatja. A túl 

sok tápanyag a talajvíz szennyeződését eredményezheti, valamint a termény veszélyes anyagokat 

is tartalmazhat. 

Ahhoz, hogy a növények megfelelő módon fejlődjenek, optimális körülményeket kell 

teremteni számukra a termesztés során. Elsődleges feladat, hogy a növények igényeihez közelítő 

feltételeket hozzunk létre. Éppen ezért célszerű a termesztés megkezdése előtt talajvizsgálatot 

végezni.  

3.3. Laboratóriumi vizsgálatok. Talajvizsgálat 

 

A konyhakertben a termesztésre szánt föld területe 9,75 m2. Talajfúróval vettem mintát, 

0-20 cm és 20-40 cm mély rétegekből. 2-2 kg mintát gyűjtöttem így össze. A talajmintákat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Talajtani és Atomabszorpciós laboratóriumaiban 

vizsgáltam be.  

A talajmintákat először elő kellett készíteni a vizsgálatokra. Elsősorban 

szobahőmérsékleten szárítottuk ki 1,5-2 hónapon keresztül légszáraz állapotig, majd a talajt 

dörzsmozsárral törtem össze. 2 mm-es szitán való átengedés után elkezdődhettek a különböző 

mérések, vizsgálatok folyamatai.  

 Meghatározásra került a talaj kémhatása vizes kivonatban, a foszfor, a nitrogén és a 

kálium mennyisége, az elektromos vezetőképesség (EC) értéke, valamint a talaj humusztartalma. 

A vizsgálatokat Csoma Zoltán Általános talajtan- és talajföldrajz-gyakorlatok című módszertani 

füzetének laboratóriumi munkái (CSOMA, 2009) alapján végeztem el.  

 

Vizes pH meghatározása 

A munka menete: 100 cm3 üvegedénybe bemértünk 20 g talajmintát és hozzáadtunk 50 

cm3 desztillált vizet (vizes pH). 2-3 percig rázzuk az oldatot, majd állni hagyjuk 12-13 órán 

keresztül. Utána pH mérő segítségével potenciometrikusan megmértük a pH értéket.  
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Eredmények: A vizes pH eredményeit a 9. ábra mutatja be.   

 

 

9. ábra: A talaj vizes pH értéke.  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A termőhely kiválasztása során a talaj pH értékét figyelembe kell venni, mert vannak 

olyan növények, melyek közömbösök a talaj pH-ja szempontjából, de vannak igényes fajok is.  

A kapott eredmények arra utalnak, hogy talaj semleges és a gyengén lúgos kémhatással 

rendelkezik. 

A körömvirág számára közömbös a talaj pH értéke (PLUHÁR, 2012). 

A körömvirág növekedését, fejlődését, a megfelelő minőségű körömvirág drog 

hatóanyagtartalmát a talaj pH értéke nem befolyásolja.   

 

Könnyen oldható foszfáttartalom meghatározása 

A munka menete: az analitikai mérlegen lemért 5 g talajmintát 25 ml 0,2 M sósavval 

beöntünk. 3 percig rázzuk, legalább 30 percig állni hagyjuk, utána leszűrjük szűrőpapíron. A 

szűrletből 50 ml-es mérőlombikba kiveszünk 5 ml-t. 

Az 5 ml szűrlethez adunk 20 ml desztillált vizet, majd 4 ml B-oldatot, utána felöntjük 

desztillált vízzel a lombikot jelig. Az oldatot állni hagyjuk kb. 20 percig. A spektrofotométer 

kalibrációja után bemérjük az oldatunk szín intenzitását. 

Eredmények: A talajban a mérések szerint 309,6-376,8 mg/kg foszfor található (10. ábra), 

ami azt jelenti, hogy a kísérleti helyen vett talaj magas foszfor tartalommal rendelkezik.  

A foszfor a gyökérképződésben és a generatív folyamatokban játszik döntő szerepet. 

Hiánya termésképzési zavarokat okoz. 
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10. ábra: A talaj foszfor tartalma (mg/kg) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Lúgosan hidrolizáló nitrogén meghatározása Kronfeld-módszer szerint 

A munka menete: A Konvei-csésze külső részébe lemérünk 2 g talajmintát, 2 ml 2% bór-

savat cseppentünk pipettából a középső részbe. A bórsavhoz 2-3 csepp keverékindikátort adunk. 

A külső részbe 5 ml 1M NaOH oldatot adunk. Majd 48 órára 28 ̊C-on tároljuk. Ezután 0,01 N 

kénsavval titráljuk. A titrálás célja az oldat ammónium-borát tartalmának meghatározása, mely 

alapján az eredeti minta N-tartalma visszaszámolható. 

Eredmények: Az eredményeket a 11. ábra szemlélteti.   

 

11. ábra: A talaj nitrogén tartalma (mg/kg).  

Forrás: saját szerkesztés 

Az elvégzett mérések alapján a talaj nitrogén tartalma alacsony és közepes értékek között 

mozog. A nitrogén a vegetatív részek, gyökérzet, szár és levelek, valamint a termések 
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növekedésének tápeleme. Hiánya a fejlődés, növekedés lelassulásához, a levelek 

elszíneződéséhez termésmennyiség csökkenéséhez és a termés minőségének a gyengüléséhez 

vezethet.  

 

Kálium tartalom meghatározása 

A munka menete: A káliumot a könnyen oldható foszfor meghatározásához készített 

talajkivonatból határozzuk meg emissziós lángfotometriával.  

A vizsgálatra előkészített 5 g talajmintát Erlenmeyer-lombikba mérjük, hozzáadunk 25 

cm3 0,2 M HCl oldatot és egy percig keverjük, ezután 15 percig állni hagyjuk. Utána 

szűrőpapíron átszűrjük.  A vizsgálathoz a lecsepegő szüredéket használjuk. Átlátszó szűrletet 

kell kapnunk, mert ellenkező esetben fotometriás meghatározást nem lehet elvégezni.  

A láng fotométer 10-15 perces üzemelése után a standard oldatokkal felvisszük a 

kalibrációs görbét. Ezután a szűrletből meghatározhatjuk a kálium tartalmat. A vizsgált minta 

által előidézett emissziót feljegyezzük, majd az emisszió – K2O mg/kg talaj összefüggést 

ábrázoló standard egyenes alapján megállapítjuk a minta K2O tartalmát. A nagy mennyiségben 

jelenlevő Ca2+ - ionok zavarják a K-meghatározást, ezért célszerű eltávolítani. Ezért 20 cm3 

szűrlethez kb. 2 cm3 10%-os oxálsavat adunk, majd állás után a folyadék tisztáját leöntjük, s azt 

fotometráljuk.  

Eredmények: Az elkészült eredmények szerint a vizsgált talaj kálium tartalma 152-780 

mg/kg között mozog. A talajokban mért kicserélhető K2O határértékei alapján a talaj ellátottsága 

a jó (171-250 mg/kg) – igen jó (> 250 mg/kg) tartományba esik, melyet a 12. ábra szemléltet. 

 

12. ábra: A talaj kálium tartalma (mg/kg) 

Forrás: saját szerkesztés 

A kálium nagy szerepet játszik a jó beltartalom és szín, valamint a tárolhatóság, a 

hidegtűrés és a betegség ellenállóság kialakításában. Hiánya minőségromlást okoz. 
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Humusztartalom meghatározása 

A munka menete: A torziós mérleg segítségével lemérünk 0,2 g előre előkészített 

talajmintát (A szárított, és porított mintát 1 mm-es szitán átszitáljuk, a szemmel is jól 

felismerhető, el nem bomlott szerves maradványokat, a vizsgálat megkezdése előtt eltávolítottuk 

a mintából). Ezután 10 ml kénsavas-di kromátos roncsolásnak vetjük alá, majd az el nem 

roncsolódott segéd mérőoldatot indikátor mellett, Mohr-sóval megtitráljuk. A kapott értékekből a 

lejátszódó reakció, valamint a kapott mérési eredmények alapján számolunk a humusztartalomra.  

Eredmények: Mivel a talaj szerves anyagainak C-tartalmát átlagosan 58%-nak vesszük, a 

mért szerves C-t 100/58 = 1,72-vel szorozva, megkapjuk az összszervesanyag-tartalmat tömeg 

%-ban. 

A terület talaja közepes humusztartalmú, a humusztartalom 1,32-3,1 % közötti, mely a 

13. ábrán van feltüntetve.  

 

13. ábra: A talaj humusztartalma 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Talaj EC (Electrical Conductivity, elektromos vezetőképesség) meghatározás 

A munka menete: 50 g apróra tört, tömörített száraz talajhoz adjunk 100 ml desztillált 

vizet, jól keverjük fel, majd 30-45 perc elteltével mérjük meg EC mérő műszerünkkel az újból 

felkevert talajoldat EC-értékét. A 30– 45 perc várakozási idő azért is lényeges, mert pl. több óra 

elteltével a mért értékek is változnak (emelkedhetnek). Az EC mérő működésének a lényege, 

hogy az oldatba bemerítenek két elektródát és azon áramot vezetnek keresztül, közben az 

elektronikus rész méri is az áram erősségét. Mivel az elektródák mérete adott és nem változó, 

ezért az áram erőssége az oldat vezetőképességétől függően változik, vagyis mérjük az oldat 

vezetőképességét. 
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A mérést gyakran alkalmazzák a talaj, tápoldatok, öntözővizek minőségének ellenőrzésére.  

Eredmények: Az elvégzett mérések alapján a talaj elektromos vezetőképességének értékeit 

a 14. ábra szemlélteti.  

 

14. ábra: A talaj EC értéke 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kapott eredmények azt mutatják ki, hogy a tök elővetemény alól vett talaj EC értéke 

nagyon alacsony, ami valószínűleg tápanyaghiányhoz vezet. Ezt a hiányt műtrágya utánpótlással 

tudjuk kiküszöbölni. A fokhagyma elővetemény alól vett talaj palántanevelésre és só-érzékeny 

növények nevelésére alkalmas értékeket mutatott ki.  

 

3.4. Szabadföldi kísérlet  

 

A szabadföldi kísérlet elvégzéséhez a talaj előkészítése, kézi munkaerővel, ásással történt 

tavasszal 16-21 cm mélységben. Ezt követően kapálással porhanyításra került sor 3-5 cm 

mélységig.  

A szabadföldi kísérletekhez szükséges növényállományt a magok végleges helyükre 

történő vetésével hoztam létre. Palántázást nem végeztem, mivel az átültetést csak nagyon fiatal 

korban viseli el. A kertben legcélszerűbb március végén, április elején elvetni a magokat a 

végleges helyükre, hogy megfelelő mennyiségű virágdrogot tudjunk betakarítani. A vetés, kelés 

időpontjait a 2018-2019-es időszak során a 3. táblázat tartalmazza.  
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Év Sorszám VETÉS KELÉS 

2018 
K-1 június 23. június 29. 

K-2 június 23. június 29. 

2019 

K-3 március 23. április 3.  

K-4 március 23. április 4.  

K-5 március 23. április 4.  

3. táblázat: A vetés, kelés időpontjai a 2018-2019-es időszakban (Beregszász) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2018-ban a kísérlet első évében 1-1 m2 területen került sor a körömvirág parcellák 

kialakítására hazai (ukrajnai) és magyarországi vetőmagok beszerzése után.  

2019-ben szintén két ország vetőmagjait használtam fel termesztésre 2 parcella 

kialakításához. A következő táblázat a kialakított körömvirág parcellák adatait tartalmazzák: 

 

Sorok elrendezése Parcellák mérete Elvetett körömvirág fajta 

I. 110 x 450 cm  K-3 

II. – 1. sor 

160 x 300 cm 

K-5 

II. – 2. sor  

K-4 
II. – 3. sor 

4. táblázat: Szabadföldön kialakított parcellák 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.4.1. Körömvirág termesztés Beregszászon 2018-ban  

2018-ban a körömvirág vetőmagok beszerzése után, csak júniusban került sor azok 

elvetésére. A korábban áttanulmányozott szakirodalmakban kitértek arra, hogy júniusban vagy 

július elején újra vethető a körömvirág a márciusi vetésen kívül, hogy így biztosítsák a virágzást 

a hidegebb időben egészen a fagyokig. Virágai a hidegebb hónapokban a legszebbek.  

Mivel két különböző helyről beszerzett magot vetettünk el, így megfigyelhetővé vált azok 

kelési és fejlődési aránya. A vetést próbaként végeztük el, hogy megfigyelhessük, melyik magot 

érdemes a későbbiekben termesztés szempontjából alkalmazni területünk éghajlati és 

talajviszonyai mellett.  
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1-1 m2 területen két 40 cm távolságra lévő sorban hazai és magyarországi vetőmagot 

szórtunk el 2-3 cm mélyre (15. ábra). 

 

 

 

 

15. ábra: Körömvirág vetemény a kísérlet első évében (2018)  

Forrás: saját fotó 

 

Parcellánként 0,70-1,0 g magot vetettünk el 2018. június 23-án, melyek 6 nap alatt ki is 

keltek. Mivel a vetés kora nyáron történt, ezért a csapadékmentes időjárás miatt több alkalommal 

is sor került öntözésre.  A tenyészidő során egy alkalommal került sor sorkapálásra, illetve 

gyomtalanításra. Vegyszeres gyomirtásra, tápanyag utánpótlásra nem került sor.   

A kelési arányok jól megfigyelhetőek voltak. A két különböző helyről származó vetőmag 

kelési arányát a 16. ábra is jól szemlélteti.  

    

16. ábra: A körömvirág kelési aránya (2018)  

Forrás: saját fotó 



 

36 
 

A magyarországi vetőmag rossz kelését valószínűleg az indokolhatta, hogy a vetőmag 

felhasználási határideje 2018 decembere volt, így elveszthette csíraképességét.    

A kikelt növények a nyár folyamán csupán csak vegetáltak, a nagyon meleg és 

csapadékmentes időjárás miatt. Amint hűvösebb lett az idő, több eső esett a növények fejlődése 

intenzívebb lett és telt szirmú virágokkal ékesítették a kertet még novemberben is, egészen a 

fagyokig. Az első virágzatok 6-9 cm átmérőjűek voltak mindkét ágyás növényei esetében.  

A mohácsi vetőmag forgalmazó cég Ball’s 

Orange Körömvirág vetőmagjából 40-70 cm 

magasságú, sűrűn elágazó, élénk narancssárga 

virágot nevelő növények fejlődtek ki.   

 

 

 

  

 

 

17. ábra: Ball’s Orange Körömvirág virágzata (2018)  

Forrás: saját fotó 

 

Az ukrajnai körömvirág színkeverék vetőmagból 50-60 cm sűrűn elágazó növények 

fejlődtek. Fészek alakú virágai a citromsárgától az élénk narancssárgáig megtalálhatóak voltak. 

A virágzat szélén sugárzó nyelves sárga és narancssárga virágok fejlődtek, a fészek közepén lévő 

csöves virágok sárga, pirosasnarancs, pirosasbarna színben virítottak (3. számú melléklet). 

A növények az első fagyok beálltáig virágoztak, a teljesen kinyílt virágzatok 

folyamatosan leszedésre kerültek. A késői vetés miatt a magok beérlelésére már nem volt 

lehetőség.   

 

3.4.2. Körömvirág termesztés Beregszászon 2019-ben  

2019. március 23-án a szakirodalomban olvasottaknak megfelelően elvetésre kerültek a 

körömvirág magok. Ismét két ország vetőmagjait vetettük el két különböző parcellában.   

I. parcellában ukrajnai Kalendula Szonce Ehipta (Календула Солнце Египта) vetőmagot 

vetettünk el, 4,95 m2 területen.  
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A II. parcellában Magyarországról beszerzett Soroksári körömvirág mag és Réde 

Kertimag Zrt. által forgalmazott Ball’s Orange körömvirág magok lettek elvetve 4,80 m2 

területen. 

A sziklevelek 13 nap elteltével jelentek meg. A száraz, csapadékmentes idő miatt két 

alkalommal is öntözést végeztünk a parcellákon.  

Mindkét parcellában szépen kikeltek a növények, viszont a hazai (ukrajnai) magból kelt 

növények (18. ábra) fejlődése intenzívebb volt, mint a Magyarországról származó növényeké 

(19. ábra).   

    

18. ábra: Kikelt „Солнце Египта” körömvirágok (2019)  

Forrás: saját fotó 

       

19. ábra: Magyarországról beszerzett növények kelés után (2019)  

Forrás: saját fotó 



 

38 
 

A vetéstől számítva három alkalommal, kéthavonta, került sor mechanikai talajlazításra. 

Kelés után, 3-5 leveles fejlettségi állapotban, a túl sűrű állományt 5-8 cm-es tőtávolságra 

ritkítottuk. A ritkítás után az április végi és május eleji mindennapos esőzések és magas 

páratartalom miatt a növényeket lisztharmat betegség támadta meg. Az esőzések utáni második 

napon, május 11-12-én, „Скай фунгіцид” széles spektrumú krezoxim-metil hatóanyagú 

baktérium- és gombaölő szerrel kezeltük, mely penész, lisztharmat, rozsda és más betegségek 

megelőzésére és kezelése ajánlott. 

A hazai vetőmagból 50-70 cm magasságú, sűrűn elágazó élénk narancssárga virágzatot 

nevelő növények fejlődtek ki (4. számú mellékletek). 

A betakarításokra az ukrajnai körömvirág taxonokról május 30 - november 30 között 

végeztük el. A körömvirág parcellák betakarítás előtti állapotát a 20. ábra szemlélteti.  

   

20. ábra: „Солнце Египта” körömvirág parcellabetakarítás előtt  

Forrás: saját fotó 

 

A Magyarországról származó vetőmagokból kikelt növényekről első alkalommal június 

6-án végeztük a virágdrogok betakarítását. A későbbi terméshozatal azzal is magyarázható, hogy 

ezek a növények gyengébb fejlődést mutattak, mint az ukrajnai vetőmagból kikelt növények. 

Ezen körömvirág parcellák betakarítás előtti állapotát a 21. ábra szemlélteti. 
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21. ábra: Magyarországról származó körömvirágok betakarítás előtt  

Forrás: saját fotó 

 

A Magyarországon megvásárolt Soroksári  és Ball’s Orange körömvirág magokból 40-50 

cm magasságú, sűrűn elágazó növények fejlődtek ki és élénk citrom- és narancssárga színben 

pompáztak (5. számú melléklet).  

 

3.5. Termesztés erkélyládában 

 

A kísérlet során érdekességképpen erkélyládába is vetettem különböző fajtájú körömvirág 

magokat. Ugyan gyógynövénytermesztés céljára sötétnarancs színnel rendelkező fajták 

ajánlottak, az erkélyládába elvetett körömvirágok a gyógyhatásuk mellett különleges színűkkel 

díszíthetik környezetünket.  A vetési és kelési időpontokat az 5. táblázat tartalmazza.  

 

Év Sorszám VETÉS KELÉS Megjegyzés 

2019 

K-6 március 31. április 11.   

K-7 március 31. április 8.   

K-8 március 31. április 13.   

K-9 március 31. - újravetve 04.25., 05.09. 

K-10 március 31. április 10.   

5. táblázat. A vetés, kelés időpontjai 2019-évben erkélyládában (Beregszász) 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az erkélyládába való vetés alkalmával a növényeket többször kellett locsolni, mivel a 

ládában lévő föld mennyisége miatt hamarabb kiszáradt. A növények szépen fejlődtek, gyönyörű 

virágokat neveltek (22. ábra), de magasságukat tekintve legközelebbi ültetésnél célszerű olyan 

körömvirág taxont választani erkélyládába való vetésre, melyek alacsonyabb növekedésűek.  

 

    

22. ábra: Erkélyládában termesztett körömvirágok  

Forrás: saját fotó 

 

A különböző körömvirág virágzatai között színüket tekintve megtalálhattunk világos 

krémszíntől egészen az élénk narancssárgáig (6. számú melléklet), melyek gyönyörű színükkel 

és virágjukkal díszítették udvarunkat.  

 A legnagyobb meglepést a „Календула Розовий сюрприз” (Rózsaszín meglepetés) 

nevű körömvirág okozta, mivel a növény rózsaszín virágok helyett sárga virágokat hozott. 
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IV. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

 Ahhoz, hogy a kitűzött kutatási célok eredményeit kiértékelhessem, meg kell vizsgálnunk 

a termesztett körömvirág droghozamát, a virágzatok nagyságát, értékes hatóanyagának tartalmát 

stb. Ennek érdekében statisztikai számításokat, laboratóriumi vizsgálatokat és feltáró kutatást is 

végeztünk a körömvirág kivonatot tartalmazó termékek tekintetében.  

  

4.1. A körömvirág droghozama 

 

A begyűjtések 3-5 naponta történtek kézi betakarítással, a növekedés és az időjárási 

tényezők függvényében. A teljesen kinyílt virágzatokat száraz, napos időben kell leszedni, ezért 

a betakarítás minden esetben 11.00-13.00 óra közötti időszakokban történt. A begyűjtések 

számát, a leszedett virágok száradás előtti súlyát a 23. ábra szemlélteti. 

 

23. ábra: A körömvirág nyers drogtermés hozama 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A körömvirágok virágzatának tömegét a betakarítást és a száradást követően is digitális 

mérleggel mértem le. A virágzatok átmérőjét digitális tolómérő segítségével végeztem (24. ábra).  
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24. ábra: Körömvirágok átmérőjének megállapítása tolómérő segítésével 

Forrás: saját fotó 

 

Az ukrajnai körömvirág fajta esetében az összes leszedett termésből 114 virágzat 

átmérőjét mértem meg. A mérések eredményeit százalékos eloszlásban a 25. ábra mutatja be:  

 

 

25. ábra: A „Солнце Египта” virágzatok átmérőjének százalékos eloszlása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyarországi körömvirág taxonok esetében az összesen begyűjtött növényanyagból 

76 virágzat esetében készítettem mérést az átmérőről (26. ábra). 
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26. ábra: Soroksári és Ball's Orange virágok átmérőjének százalékos eloszlása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A virágok átmérőjének leíró statisztikáját a következő 6. táblázat mutatja be: 

 

Hazai „Солнце Египта” körömvirág 

 

Magyarországi „Soroksári” és „Ball's 

Orange” körömvirág  
átlag 55,0 átlag 12387,0 

min 27,4 min 27,4 

max 89,3 max 43799 

szórás 12,2 szórás 19758,7 

módusz 52,4 módusz 54,8 

variációs együttható 22,1 variációs együttható 159,5 

 összes mérés 114  összes mérés   76  

6. táblázat: A virágok átmérőjének statisztikai adatai  

Forrás: saját szerkesztés 

 

A virágokat egymás mellé helyezve, hűvös, sötét, szellős helyen szárítottuk, mert így 

őrzik meg leginkább hatóanyagtartalmukat, színüket (27. ábra). A száradási idő általában 6-10 

nap volt.  
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27. ábra: A betakarított virágdrogok szárítása  

Forrás: saját fotó 

 

Száradás után a drogot újra lemértük, majd papírzacskókban tároltuk. Minden zacskón 

taxontól függően feltüntettem a betakarítás dátumát, tömegét nyers és száradás utáni állapotban. 

A begyűjtések számát, a leszedett virágzatok száradás utáni súlyát a 28. ábra szemlélteti. 

 

28. ábra: A körömvirág száraz drogtermésének hozama 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.2. A körömvirág hatóanyagának laboratóriumi vizsgálata  

 

A gyógyászati célú termesztés szempontjából célszerű olyan gyógynövény fajtát 

választani, melynek magas a hatóanyagtartalma. Jelen esetben ukrajnai és magyarországi 

körömvirág fajták termesztése történt, így vizsgálatot kellett végezni azzal kapcsolatban is, hogy 

a helyi talajviszonyok között melyik adja a legjobb mennyiségű és minőségű drogot.  

Hatóanyag vizsgálat során a körömvirág esetében a legcélszerűbb a flavonoidok közül a 

kvercetint (quercetin) megvizsgálni, mely tulajdonképpen egy növény pigment flavonoid és 

ennek az anyagnak köszönhetik a sárga festékanyagukat, illetve egészségjavító, antioxidáns stb. 

hatása jelentős. 

A droghatóanyag-vizsgálatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Laboratóriumában nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (High Performance Liquid 

Chromatography: HPLC) alkalmazásával végeztük a körömvirág drog száraz állapotában. A 

mintaelőkészítés (aprítás) manuális úton történt 3 különböző fajtájú körömvirág drogból 

(ukrajnai „Календула Солнце Египта”, magyarországi Réde Kertimag Zrt. által forgalmazott 

„Ball’s Orange” és Soroksári körömvirágból). 

A növényi mintákat (1 g) szárítókemencében szárítottuk 105 ± 2 ° C hőmérsékleten 

állandó tömegig. A szárítási értékeket a 7. táblázat szemlélteti: 

 

Tégelyszám Megnevezés 

Drogminta 

súlya 

szárítás 

előtt (g) 

Tégely súlya 

drogmintával 

szárítás előtt 

(g) 

Tégely súlya 

drogmintával 

szárítás után 

(g) 

Elpárolgott 

vízmennyiség 

(g) 

T78652 

„Календула 

Солнце 

Египта 

1,0019 21,0294 20,9082 0,1212 

T78650 Soroksári 1,0014 20,9992 20,9316 0,0676 

T78555 

Körömvirág 

„Ball’s 

Orange” 

1,0006 20,8753 20,7969 0,0784 

7. táblázat. A körömvirág drogminták száradási értékei  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Szárítás után a mintákat 25 ml 83 w/w %-os etil-alkohollal (CH3-CH2-OH) 2 órán 

keresztül melegítettük 50 oC-on (29. ábra). Az irodalomban fellelhető extrakciós módszerek 

közül ez tűnt a legoptimálisabb eljárásnak, amely során hatékonyan kinyerhető a kvercetin 

(SOUZA et al., 2007). Az eljárás alkalmazható a bioaktív anyagok tisztítására.  
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29. ábra: A minták melegítési folyamatai  

Forrás: saját fotó 

 

Következő lépésként a hőkezelés utáni mintákból kimértünk 10 ml-t.  Az oldatokhoz 4 ml 

12 %-os sósavat (HCl) adtunk, melyeket ismét 2 órán keresztül 80 oC-os vízfürdőben 

melegítettünk (VIDAL-OLLIVIER et al., 1989; NUUTILA et al., 2002; RAAL - KIRSIPUU, 2011). A 

sósavas hidrolízissel a quercetint a szénhidrát konjugátumából próbáltuk felszabadítani. A 

visszahűtés után minden mintából 1 ml oldatot kivettünk (30. ábra), amit közvetlenül szűrést 

követően engedtünk át a HPLC készüléken. Minden egyes kromatogramm felvétele 45 percet 

vett igénybe külön-külön. 

 

30. ábra: Sósavval kezelt körömvirág drog 

Forrás: saját fotó 
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A maradék sósavval kezelt mintákat hexánnal (C6H14) extraháltuk. Ez alapján a mintákat 

3 x 10 ml hexánnal ráztuk össze. Ennek a műveletnek a célja az értékes hatóanyag kinyerése, 

illetve a nem kívánatos alkotórésztől az anyag tisztítása. Az extrakció  után a szerves, illetve 

szervetlen fázist külön edénybe gyűjtöttük (31. ábra). 

  

31. ábra: Az extrahálás folyamatának végeredménye  

Forrás: saját fotó 

 

Ahhoz, hogy kimutathassuk az általunk termesztett növények értékes hatóanyagainak 

tartalmát vagy jelenlétét összehasonlító vizsgálatot kell végeznünk. Mivel standarddal nem 

rendelkeztünk ezért a laborban készleten lévő kvercetint (quercetin) kellett alapul vennünk. A 

kvercetin cimkéjén feltüntetett 98 %-os tisztaságnál jóval kevesebbet mértünk 360 nm-en. A 360 

nm hullámhosszon mért kromatogram alapján 90 % körüli lehet a tisztasága. Mivel a kvercetin 

protonáltsága befolyással lehet a polaritására, ami eltérő retenciós időhöz vezethet, ezért a 

vásárolt mintához is sósavat adtunk, hogy azonos körülményeket teremtsünk a HPLC 

analízishez. A protonált kvercetin adszorpciós maximuma 375 nm körül található (ASADOLLAHI 

et al., 2015). 

A vizsgálat során a kromatogrammon jól látszik, hogy a 360 nm-es hullámhossznál a 

15.848 percnél egy csúcsunk van, ami valószínűleg a quercetint mutatja (32. ábra). Ennek a 

tesztnek az eredményét standardként vehetjük alapul. 
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32. ábra: A quercetin kimutatása HPLC segítségével  

Forrás: HPLC eredménye 

 

 A következő 3 kromatogrammon is látható a quercetin jele közel azonos időpontokban, a 

minimális századmásodpercnyi csúszást más anyagok jelenléte okozhatja. A hatóanyag retenciós 

ideje (RT) mindhárom minta esetében a 8. táblázat szemlélteti.  

  

Minta Megnevezés Retenciós idő RT (perc) 

652-savas „Календула Солнце Египта 15.859 

650-savas Soroksári 15.853 

555-savas Körömvirág „Ball’s Orange” 15.853 

 

8. táblázat: A quercetin kimutatásának retenciós ideje a kromatogrammon  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A quercetin jelenléte a savas közegben mindegyik kromatogrammon azonos retenciós 

idővel jelentkezik ugyanazon a hullámhosszon, melyet a 33., 34., 35. ábrák mutatnak be.  
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33. ábra: A quercetin kimutatása a 652-savas mintában  

Forrás: HPLC eredménye 

 

34. ábra: A quercetin kimutatása a 650-savas mintában 

Forrás: HPLC eredménye 

 

35. ábra: A quercetin kimutatása az 555-savas mintában  

Forrás: HPLC eredménye 
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Összevetve a standarddal, ennek az egészségre kedvező hatással bíró hatóanyagnak a 

jelenléte mindegyik általam termesztett körömvirág fajtánál kimutatható. A quercetin jelenlétét a 

mintákban a 9. táblázat foglalja össze.  

 

Minta Megnevezés Quercetin jelenléte (%) 

652-savas „Календула Солнце Египта 13,49505 

650-savas Soroksári 9,97897 

555-savas Körömvirág „Ball’s Orange” 18,21314 

 

9. táblázat: A quercetin kimutatásának százalékos aránya  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kapott értékek alapján bebizonyosodott, hogy nemcsak a droghozam mennyisége 

mérvadó a gyógynövény termesztése esetében, hanem lényeges a növényben lévő hatóanyag 

tartalom is.  A mi esetünkben a droghozam szempontjából az ukrajnai „Солнце Египта” 

körömvirág adta a legnagyobb mennyiségű drogot.   

Hatóanyag mennyiség szempontjából viszont megtudtuk, hogy a legmagasabb quercetin 

tartalommal a Magyarországról beszerzett „Ball’s Orange” körömvirág rendelkezik.  

Így elmondható, hogy leginkább a vizsgált területen ez a két körömvirág fajta 

termeszthető eredményesen.   

 

4.3. A körömvirág felhasználásának formái 

 

4.3.1. A gyógynövényből házilag készült termékek 

 A körömvirág nagyon régóta ismert gyógynövény. A körömvirág nemcsak szép, de 

emellett számtalan más jó tulajdonsága is van. Az egész növény tartalmaz gyógyító 

hatóanyagokat, ám a legtöbb a virágszirmokban van (PECHATSCHEK, 1993). 

 Körömvirág készítmények régi receptek alapján és folyamatosan bővülő új ismeretek 

felhasználásával saját kezűleg, házilag is elkészíthetőek.  

 

Körömvirág tea 

 1-2 kávéskanálnyi szárított virágot leöntünk 3 deciliter lobogó vízzel, és 10 percig állni 

hagyjuk, majd leszűrjük. Naponta két-három csészével, melegen fogyaszthatjuk.  
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Körömvirág főzet 

Sérülések, horzsolások, vágások esetén mielőtt bekötözzük a sebet, át kell mosni őket 

körömvirágos főzettel, így elpusztítjuk a mikroorganizmusokat, és gyorsítjuk a gyógyulás 

folyamatát. 

 

Körömvirág krém 

A krém összeállításához felforrósítunk serpenyőben 250 mg tiszta sertészsírt, majd a 

felforrósított zsírba beledobunk kétmaréknyi körömvirágot. Miután felhabozott, megkeverjük és 

levesszük a tűzről. Fedjük le, és hagyjuk hűlni egy éjszakán át. Másnap ismét melegítsük fel, s 

aztán passzírozzuk át egy tiszta vászonkendőn. Végül a kész krémet zárható edénybe tesszük.  

 

4.3.2. Körömvirág kivonatot tartalmazó gyógyhatású termékek, kozmetikumok 

A körömvirág kivonatot tartalmazó külsőleg alkalmazható készítményeket a modern 

fitoterápiában enyhébb fokú égési sérülések, nehezen gyógyuló sebek, kelések, 

visszérgyulladások, felfekvések és aranyér kezelésére használják, de köhögés, meghűlés, vírusos 

megbetegedések ellen is alkalmazzák, gyulladáscsökkentő hatásúak a száj és torok 

nyálkahártyájának gyulladásos elváltozásainál. 

A körömvirágnak az egészségügyi hatása mellett számos szépségápolási hatása is van, 

fontos alkotórésze a bőrápoló és bőrvédő kozmetikai készítményeknek, ezért érdemes használni 

a mindennapokban. Számos készítményben a körömvirágból készült kivonatot hasonló hatással 

rendelkező növényi drogokból készült kivonatokkal egészítik ki (például a kamillával, 

homoktövissel, orbáncfűvel, hárssal, mentával stb.), illóolajokkal és egyéb, sebgyógyulást 

elősegítő és antioxidáns hatású anyagokkal. 

Csecsemőápolásra is alkalmasak a körömvirág kivonatot tartalmazó kozmetikai 

termékek. A körömvirág kenőcsök, olajok, hatékonyan gyógyítják a csecsemő sebes, 

kivörösödött bőrét, a pelenkakiütés okozta sérüléseket. 

 

4.3.2.1. Ukrajnában forgalomban lévő készítmények 

Kutatást végeztem azzal kapcsolatban, hogy találkozhatunk-e a környezetünkben 

körömvirág kivonatot tartalmazó termékekkel. Ukrajnában gyógyszertárakban és drogériákban a 

következő körömvirág kivonatot tartalmazó készítményeket találhatunk (7. számú melléklet): 

1) Фіточай Календули – Körömvirág tea 

2) ВІОЛА Нагідок квіти – Körömvirág Calendulae flos 
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Táplálékkiegészítő, amely hozzájárul az emésztőrendszer, a máj, az epehólyag és 

epevezeték, a lép funkcionális állapotának normalizálásához. Emellett segíthet a szervezet 

megtisztításában, méregtelenítésében és serkenti az immunrendszer működését. Antibakteriális, 

antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatása miatt, gargalizálva különböző felső-légúti 

fertőzésekkel szemben is hatásos lehet. Külsőleg sebek, fekélyek, bőrgyulladás aranyér 

kezelésére ajánlott. 

3) Настойка календули - Körömvirág tinktúra 

A körömvirág tinktúra fertőzött (gennyes) sebek, vágások, bőrégések és a száj 

nyálkahártyájának gyulladáscsökkentőjeként használható, a fogíny gyulladásainak csökkentését 

segíti elő, garatgyulladás, mandulagyulladás kezelésére alkalmas. Belsőleg gyomor- és 

bélrendszeri fekélyek, májproblémák valamint menstruációs panaszok kezelését szolgálja. 

4) NEW LIFE Сироп від кашлю – Köhögéscsillapító, köptető szirup 

A kombinált gyógynövény összetételének köszönhetően a szirup a felső légúti 

nyálkahártyákra védő réteget képez, amely megnyugtatja és csökkenti a köhögési reflexet, 

valamint enyhíti a száraz és ingerlékeny köhögést. 

5) NEW LIFE Спрей для горла – Torokspray 

A gyógynövény kivonatot tartalmazó balzsam és tengeri só hatékony elsősegély a 

torokfájásnál. Az immunrendszert aktiváló C-vitamin segít a testnek a torokbetegség gyorsabb 

leküzdésében. A gyógynövény olajok aktív komplexe antiszeptikus, gyulladáscsökkentő és 

antivirális hatással rendelkezik. A spray csökkenti a gyulladást, a fájdalmat a légzőszervi 

betegségek során. 

6) NEW LIFE Бальзам для носа – Orr-balzsam 

A balzsam célja megfázásos betegségek megelőzése és kiküszöbölése. Elősegíti az 

orrnyálkahártya mikroflórájának normalizálását, enyhíti a duzzanatot és helyreállítja az orr 

légzését. A természetes összetevőknek köszönhetően regeneráló, antibakteriális, gyulladásgátló 

és antivirális hatással rendelkezik. 

7) Таблетки Farmakom Карбоактив Вугілля активоване (ромашка/календула) – 

aktív szén tabletta (kamilla és körömvirág) 

A KARBOAKTIV Aktív szén tabletta (kamilla és körömvirág) étrend-kiegészítő termék, 

mely hatékony és természetes segítséget nyújt gyomorrontás, hasmenés esetén. Segít 

megszabadulni a szervezetben lévő mérgektől, baktériumoktól és toxinoktól, melyek károsak 

lehetnek az emberi szervezetre.   

8) Порошок «Бодяга з нагідками» - Édesvízi szivacs és körömvirág por 
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Az édesvízi szivacs és körömvirág port szuszpenzió készítéséhez alkalmazzák külső 

használatra. Aktiválja a bőrsejtek vérellátását, fájdalomcsökkentő hatású, javítja a bőr 

funkcionális állapotát. A körömvirág javítja az anyagcserét a bőr sejtjeiben, fertőtlenítő és 

gyulladáscsökkentő hatást fejt ki, enyhíti az irritációt. 

 9) Зубний порошок у готовому вигляді на камчатській чорній глині «Експрес 

відбілювання» - Fogfehérítő krém kamcsatkai fekete agyaggal  

A fogfehérítő krém alapja a kamcsatkai fekete agyag. A természetes összetevőket 

tartalmazó fogkrém megakadályozza a fogszuvasodást és a fogkő kialakulását. A tengeri só, a 

propolisz és a körömvirág kivonat megállítja az íny vérzését, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő 

hatással rendelkezik, kiküszöböli a rossz leheletet okozó patogén baktériumokat.  

10) family DOCTOR ополіскувач для порожнини рота – szájvíz 

A természetes kivonatok (körömvirág, kamilla, tölgyfakéreg, menta) aktív összetevői 

hozzájárulnak az ínybetegségek megelőzéséhez és a szisztematikus fogápoláshoz. Antibakteriális 

hatású.   

11) БІОКОН Гігієнічна губна помада «Обліпиха+календула» – ajakápoló 

homoktövis és körömvirág kivonattal 

Az ajakbalzsam értékes növényi összetevőket tartalmaz: homoktövis olajat, körömvirág 

kivonatot, valamint vitamin komplexet és a hialuronsavat. A homoktövis és körömvirág 

kivonatával intenzíven hidratál és selymesen puhává teszi az ajkakat, így hatékony védelmet 

nyújt a kiszáradás ellen, ápolja a kirepedezett, érzékeny területeket.  

12) ElenSee Фіто сіль для ванни натуральна морська з екстрактом календули – 

körömvirág kivonatot tartalmazó fürdősó 

A természetes tengeri só és a körömvirág kivonat használata serkenti az anyagcserét,  

jótékony hatása van az idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, gyulladásgátló, antibakteriális 

hatással rendelkezik, elősegíti a bőrszövetek regenerálódását.  

13) Сіль для ванн з екстрактами ромашки і календули  від ТМ «Домашній 

доктор» – kamilla és körömvirág kivonatot tartalmazó fürdősó 

Kamilla- és körömvirág kivonataival ellátott fürdősó természetes körülmények között 

előállított termék, mely magába foglalja a Krím-félszigeti tavak természetes párolgásának 

módszerével kinyert sót valamint a kamilla- és körömvirág kivonatokat.  

14) Крем для обличчя живильний з календулою лікарською  від ТМ «Домашній 

доктор» – körömvirág arckrém 

https://makeup.com.ua/brand/368939/
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A krém körömvirág kivonatot tartalmaz, mely enyhíti a gyulladást és az irritációt, gazdag 

A és E vitaminokban. A krém használata után a bőr gyengéd, sima és rugalmas, friss és ápolt 

lesz. 

15) BIOTON COSMETICS Крем для рук «Календула» - Körömvirág kézkrém 

A készítmény alapja a körömvirág természetes, környezetbarát kivonata, amely 

helyreállítja a sejtek hidro egyensúlyát, ugyanakkor elindítják a bőr helyreállítási folyamatait.   

16) Крем для обличчя «ЭкоКод с календулой и мятой» –arckrém körömvirággal és 

mentával 

A körömvirágot és mentát tartalmazó krém természetes alapanyagainak vitamin 

komplexe antioxidáns védelmet nyújt a bőrnek. Intenzív módon hidratálja és telíti a bőrt növényi 

zsírsavakkal, fokozatosan beállítja a bőr szerkezetét, javítva annak rugalmasságát. 

17) Календули мазь – Körömvirág kenőcs 

A gyógyszer hatóanyaga flavonoidokat, szaponinokat, szerves savakat, karotinoidokat, 

glikozidokat és tanninokat tartalmaz, amelyek felgyorsítják az epitelizációs folyamatokat.  

18) Kрем дитячий гігієнічний «Семицветик» – Babakrém 

Az értékes összetevőket (kamilla, orbáncfű, homoktövis, útifű, körömvirág, farkasfog, 

hárs) tartalmazó krém tökéletesen eltávolítja a bőrpírt, hidratálja és puhítja a csecsemő finom 

bőrét.  

19) Дитяче гель-мило антібактеріальнез чередою, календулою та ромашкою – 

Antibakteriális gél-szappan farkasfog, körömvirág és kamilla kivonattal 

A gyógynövény kivonatokat tartalmazó folyékony szappan antibakteriális, fertőtlenítő, 

gyulladáscsökkentő és sebgyógyító tulajdonságai révén gyengéden tisztítja a csecsemő érzékeny 

bőrét. 

20) Дитяче туалетне крем-мило з екстрактом календули  від ТМ «Домашній 

доктор» – körömvirág kivonatot tartalmazó gyerek krém-szappan 

A körömvirág kivonatot tartalmazó krém-szappan antibakteriális és hidratáló hatással 

rendelkezik, serkenti az elhalt sejtek regenerálódását és megnyugtatja a bőrt.  

21) Мило туалетне «Дитяче» з екстрактом календули від TM «Lindo» –

Babaszappan körömvirág kivonattal 

22) DURU Soft Sensations туалетне крем-мило календула – körömvirág krém-

szappan  

23) Натуральне мило «Thalia Calendula» з екстрактом календули – Szappan 

természetes körömvirág kivonattal 
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24) Вологі серветки Lili з екстрактом календули – Nedves törlőkendő körömvirág 

kivonattal  

A körömvirág kivonatot tartalmazó puha törlőkendő baktériumölő és gyulladáscsökkentő 

hatással rendelkezik, az E-vitamin megakadályozza a kiszáradást. Nagy segítség utazáskor és 

egyéb helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre szappan és víz. 

25) Присипка косметична «Пантенол-присипка» +ромашка з календулою – 

Hintőpor kamilla- és körömvirág kivonattal 

A kamilla- és körömvirág kivonatot tartalmazó hintőpor javasolt a bőr védelmére, a 

felesleges nedvesség és az izzadság eltávolítására. 

26) Бальзам АСМЕ-СОLOR "Еколінія" для жирного волосся – Hajbalzsam 

A zsírosodásra és a szennyeződésre hajlamos haj kezelésére tervezték a lenolajat és 

körömvirág kivonatot tartalmazó hajbalzsamot. A körömvirág kivonat erősíti a meggyengült 

hajszerkezetet, normalizálja a fejbőr vízháztartását és megakadályozza a korpásodást és a haj 

zsírosodását.  

27) ЗЕЛЕНА АРТЕКА Шампунь календула лікарська і розмаринова олія для 

жирного волосся – Sampon 

A körömvirág és a rozmaring normalizálja a faggyúmirigyek szekrécióját, kiküszöböli a 

szennyeződéseket, biztosítja a kívánt frissességet és tisztaságot.  

28) Ombrello Гель для інтимної гігієни – Intim mosakodó gél körömvirág kivonattal 

Az Ombrello intim gélt kifejezetten a női test érzékeny területeinek ápolására tervezték. 

A teafa és a körömvirág kivonatok gyulladásgátló, fertőtlenítő és lágyító hatással rendelkeznek. 

A gél gyógyító hatást gyakorol a bőrpírra, irritációra és kiütésre. 

29) Вологі серветки для інтимної гігієни TM LINGERY з молочною кіслотою, 

екстракти календули та бамбука – Intim törlőkendő tejsavval, körömvirág és 

bambuszkivonatokkal 

Tejsavat, körömvirág és bambuszkivonatot tartalmazó nedves törlőkendők a női test 

érzékeny területeinek mindennapi ápolására szolgálnak. Hatóanyaga védi és nyugtatja a bőrt, 

enyhítik az irritációkat. Tulajdonságuk miatt nélkülözhetetlenek az intim területek rendszeres 

ápolásához, különösen utazáskor.  

30) Лосьон-тонік ЧИСТАЯ ЛІНІЯ для жірної шкіри  на відварі цілющих трав 

Календула – Körömvirág főzetet tartalmazó arctisztító krém-tonik zsíros bőrre 

A 96 % gyógynövény-főzetet tartalmazó krém-tonik hatékonyan tisztítja és tonizálja a 

zsíros bőrt, anélkül hogy kiszárítaná.  A tonik aktív természetes összetevői hozzájárulnak a 

gyulladás csökkentéséhez, a zsíros ragyogás és a szűk pórusok megszüntetéséhez.  
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31) Гель для вмивання обличчя UNICE з олією календули – Arclemosó gél 

körömvirág olajjal 

A körömvirág-olajat tartalmazó gél ideális tisztítószer a problémás és zsíros bőrre. A 

körömvirág-olaj, a pantenollal és a glicerinnel kombinálva elnyomja a bőr felszínén fellépő 

gyulladásos reakciókat, és hatékonyan küzd a korai ráncok és pigmentfoltok ellen, jelentősen 

csökkentve a pattanások, bőrpír kialakulását.   

32) «Хлоргексидину біглюконат 0,05 % з екстрактом календули» універсальний 

засіб – Klórhexidin diglükonát hatóanyagú körömvirág kivonatot tartalmazó fertőtlenítő 

A Klórhexidin diglükonát vizes oldata a körömvirág kivonattal helyi antiszeptikus,  

elsősorban baktericid hatású. Univerzális, széles körben alkalmazható fertőtlenítésekben, 

valamint a baktériumok és vírusok elleni védelemben a mindennapi élet során.  

33) Aroma Inter Масляний екстракт календули 100 % – 100 %-os körömvirág olaj 

A körömvirág olaj felhasználható tiszta formában vagy más növényi olajokkal, illetve 

illóolajokkal keverve masszázsolajként, maszkok készítésére, alkalmazható a test hidratálásához 

fürdő és zuhany után.  

34) Рідина для зняття лаку з екстрактом календули Ноготок Classic – 

Körömlakk lemosó körömvirág kivonattal 

A körömlakklemosó hatékony eszköz, mely alaposan és gyorsan eltávolítja a 

körömlakkot. A termék körömvirág kivonatot tartalmaz, mely megszünteti a gyulladást, 

fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik. 

35) Щоденні гігієнічні прокладки Naturella Calendula Tenderness – Naturella 

Calendula tisztasági betét  

A Naturella Normal Calendula Tenderness légáteresztő tisztasági betét használata egész 

nap frissesség érzését nyújtja a puha fedőréteg és az enyhe, körömvirág illatnak köszönhetően.  

36) Прокладки гігієнічні Naturella Ultra Calendula Tenderness Normal – Naturella 

Ultra Calendula egészségügyi betét Normál 

37) TORTILLA EKO Пральний порошок для дитячої білизни з екстрактом 

ромашки та календули – TORTILLA EKO mosópor kamilla- és körömvirág kivonattal  

A TORTILLA EKO mosópor kifejezetten fehér és színes, bármilyen típusú anyagból 

készült gyermek ruhaneműk mosására lett kifejlesztve. Tökéletesen eltávolítja a babaruhákra 

jellemző szennyeződéseket, eltávolítja a kellemetlen szagokat, tökéletesen felfrissíti a ruhákat és 

megőrzi azok színét, ugyanakkor nagyon kíméletes a baba érzékeny bőréhez. 
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38) FARMASI Dr. C. Tuna Körömvirágos termékcsalád (krém-balzsam körömvirág 

kivonattal, kézkrém, arckrém, sampon, tusfürdő, testápoló, éjszakai hidratóló maszk, 100 %-os 

körömvirág olaj, arctisztító zselé, arctisztító tonik, körömvirág szappan, arctisztító zselé) 

Dr. C. Tuna termékek között találhatjuk meg a 100% természetes körömvirág kivonattal 

készült termékeket az érzékeny bőr védelmére.  A a körömvirág kivonatnak köszönhetően 

megnyugtatja és védi az érzékeny bőrt, nem szárítja ki, tisztít és hidratál, segít megőrizni a bőr 

természetes vízmegkötő képességét. A krémek a körömvirág olajnak köszönhetően védik a bőrt a 

külső hatásoktól, csökkentik a repedezettségét, a foltokat. 

 

4.3.2.2.  Magyarországon forgalomban lévő készítmények 

Magyarországon gyógyszertárakban és drogériákban a következő körömvirág kivonatot 

tartalmazó készítményeket találhatunk (8. számú melléklet): 

1) HEMOSTOP GÉL MAX  

A HEMOSTOP GÉL MAX egy 12 növényi kivonatot (tölgyfa-kéreg, indiai tömjénfa, 

orbáncfű, szemvidító, körömvirág, cickafark, illatos ibolya, lándzsás útifű, mályvavirág, bodza, 

mezei zsúrló, aloe vera) tartalmazó hatékony termék az aranyér kellemetlen tüneteinek 

enyhítésére.  

2) Ximon hintőpor körömvirág kivonattal 

Az érzékeny bőr kíméletes ápolója. Gyulladásgátló, bőrnyugtató hatású, fokozza a 

komfortérzetet. 

3) FLOREN Hidratáló testápoló körömvirág kivonattal 

A testápoló hidratáló összetevői és a növényi kivonat értékes hatóanyagai kellemes 

bőrérzetet biztosítanak, a körömvirág kivonatnak köszönhetően védi és táplálja az érzékeny bőrt.  

4) Dr. Theiss Körömvirág kenőcs 

A körömvirág kivonatot tartalmazó kenőcs gyulladáscsökkentő, antibakteriális, 

szövetsarjadzást serkentő hatású, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. 

5) KAMBIEL Körömvirág krém 

Irritációra, túlérzékenységre hajlamos bőr ápolására szolgáló készítmény. A krémben 

található körömvirág kivonat viszketéscsillapító, fertőtlenítő és gyulladásgátló hatással, valamint 

sebgyógyulást elősegítő tulajdonsággal rendelkezhet. 

6) Körömvirág krém 

A hajdúszoboszlói Start 2001 Kft által forgalmazott körömvirág krém kiváló 

szépségápoló, selymesítő, bőrápoló az érzékeny, száraz, hámló bőr számára rendkívül hatékony 

készítmény. 
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7) BIOMED Körömvirág krém FORTE 

A krém alkalmazása bőrápolási céllal ajánlott nehezen gyógyuló zárt felületi sebekre, 

gyulladásos bőrbetegségek, hámsérülések kezelésére. Védi és nyugtatja az érzékeny, irritált, 

sérült bőrt. Körömvirág és kamilla kombinált kivonatot, echinacea kivonatot, orvosi zsálya -, 

muskotályzsálya - és grapefruit illóolajat tartalmaz. 

 

De a felsoroltakon kívül Magyarországon forgalmazzák többek között: 

- a Reparon herbal termékcsalád készítményeit (végbélkenőcs, végbélkúp), mely 

körömvirág-, varázsmogyoró levél- és kamillakivonatot tartalmaz az aranyér fájdalmas 

tüneteinek kezelésére; 

- Bioextra Körömvirág cseppeket, a gyógynövény alkoholos kivonatát; 

- OCUhyl C oldatos szemcseppet hialuronsavval és körömvirág kivonattal; 

- Kneipp körömvirág-rozmaring lábápoló fürdőkristályt; 

- CAOLA Arclemosó tonikot; 

- Logona bio körömvirág-kamilla natúr babafürdetőt;  

- Biolabor Gyógynövény Orrbalzsamot stb.  

 

4.3.3. A körömvirág, mint dísznövény elterjedése településünkön 

A körömvirág könnyen nevelhető virágok közé tartozik. Számos gyógyhatása mellett 

díszítő értéke sem elhanyagolható.  Könnyen termeszthető, nincsen különösebb igénye a talaj és 

fényviszonyokkal kapcsolatban, jól bírja a szárazságot, különösebb gondozást nem igényel, az 

elhullott magról is könnyen szaporodik.  

A körömvirág régi nagy kedvenc a településen is, ahol élünk. Ezt mi sem bizonyítja 

jobban, hogy Bulcsú utcáját végigjárva majdnem minden második háznál megtalálható (9. számú 

melléklet). Az egész nyáron gazdagon virágzó narancssárga körömvirággal találkozhatunk a 

kiskertekben, konyhakertekben, virágágyásokban, járdák szegélyeként, sziklakertekben, a 

kerítések mellett, de ezeken kívül a temetőkertekben sírokra is ültetik.   
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szakdolgozatom vizsgált növénye a Kerti körömvirág. A munka első részében 

szakirodalmi áttekintést, feldolgozást végeztem, melyben jellemeztem a növény előfordulását, 

elterjedését, botanikai jellemzését, rendszertani besorolását, drogját, hatóanyagait, farmakológiai 

hatásait, felhasználását. A továbbiakban jellemeztem a növény termesztésének lehetőségeit 

(környezeti igényeit, vetését, tápanyagszükségleteit, ápolási munkálatokat, betakarítását, 

hozamot).  

Kutatásom során bemutatom Beregszász területének éghajlati sajátosságait, földrajzi 

elhelyezkedését mivel szabadföldi kísérleteimet Búlcsuban Beregszász külvárosában, a saját 

kertemben végeztem 2018-2019 években, különböző körömvirág fajták termesztésével.  

Megvizsgálásra került a kijelölt terület talajának összetétele laboratóriumi körülmények 

között, mely feltárta mindazokat az elemeket, melyek a növények növekedéséhez 

létfontosságúak. Folyamatosan figyelemmel kísértem a növények fejlődését, méréseket 

végeztem a körömvirág drog begyűjtése után (egyszeri betakarítás összsúlya, virág átmérője), 

majd száradást követően is, így kimutatható lett a száradási arány is.  

Munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy a kerti körömvirág termesztésének 

minden lehetősége adott vidékünkön. Droghozam tekintetében az Ukrajnában kitenyésztett 

„Солнце Египта” vetőmagokból nagyobb mennyiségű nyers és száraz drogot tudtam begyűjteni.  

A növényben lévő hatóanyagok kimutatása érdekében laboratóriumi vizsgálatokat is 

végeztünk. Az egészségre legkedvezőbb hatással bíró flavonoid, a quercetin jelenlétét mutattuk 

ki HPLC segítségével. A hatóanyag mindegyik általam termesztett körömvirág fajtánál 

kimutatható volt, de mennyiségüket tekintve különböző százalékos adatokat kaptunk. A legtöbb 

hatóanyagot felhalmozó taxon a Magyarországról beszerzett „Ball’s Orange” körömvirág volt.  

Így elmondható, hogy leginkább a vizsgált területen ez a két körömvirág fajta 

termeszthető a legeredményesebben.   

A növény sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy számos körömvirág kivonatot tartalmazó 

termékkel találkozhatunk a mindennapi életben.  Így bemutattam azokat a termékeket is, 

amelyek jelenleg forgalomban vannak és be tudtam szerezni Ukrajnában és Magyarországon. 

Saját tapasztalatom alapján mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a kiváló gyógynövényt, mely 

egészségünket is javítja és fenntartja, esztétikai értékéről már nem is beszélve.    

Fontos, hogy legalább magunk számára mentsük meg azt, ami őseinktől megmaradt. 

Tartsuk meg, kövessük, gondozzuk, okosan ismertessük meg gyermekeinkkel a még meglévő 

értékeket. 
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РЕЗЮМЕ 

 

У дипломній роботі досліджено Календулу садову (Calendula officinalis). У першій 

частині роботи виконано огляд та аналіз наукової літератури. На основі наукової 

літератури охарактеризовано територію поширення, ботанічну характеристику, видову 

класифікацію, діючі засоби, фармакологічні дії та можливості використання Календули. 

Далі описано можливості вирощування рослини у різних країнах (екологічні потреби, 

посів, потреба поживних речовинах, догляд за вирощуванням, збирання врожаю, 

урожайність). 

У нашому дослідженні представлено кліматичні особливості та географічне 

положення міста Берегова та прилеглої до нього території. У власному саду було 

проведено дослідження у 2018-2019 роках, коли вирощувалися різні види календули. 

Нами було досліджено склад ґрунту визначеної території в лабораторних умовах, 

де виявлено всі необхідні елементи для розвитку рослини. Ми постійно спостерігали за 

розвитком рослин, вимірювали врожайність (загальна вага одного врожаю, діаметр 

квітки). Цю процедуру повторювали після висихання, щоб мати конретні дані сухої 

рослини. 

У нашій роботі ми дійшли до висновку, що місцевість, у якій проживаємо, 

придатна для вирощування Календули. Нам вдалося зібрати велику кількість сирих і 

сухих препаратів із насіння «Солнце Египта», виведених в Україні.  

Було проведено лабораторні дослідження для виявлення активних речовин у 

рослині. За допомогою HPLC було показано присутність кверцетину, що має 

найсприятливіший вплив на здоров’я. Діючий засіб було виявлено у кожного з 

досліджуваних нами видів Календули, але з дещо відмінними кількісними показниками. 

Найбільшу кількість діючої речовини містить вид „Ball’s Orange”, придбаний з Угорщини.  

Таким чином, можемо стверджувати, що названі вище сорти Календули є найбільш 

ефективними для вирощування на досліджуваній нами території. 

Календула – універсальна рослина, адже щодня зустрічаємося із засобами, які 

містять екстракти Календули. Ми описали лікарські засоби, що містять діючі речовини 

Календули, і які можна знайти в Україні та Угорщині. На основі власного досвіду цю 

відмінну лікарську рослину рекомендую для використання, адже вона сприяє покращенню 

стану нашого здоров’я. Варто наголосити і на естетичній цінності. 

Вважаємо важливим зберегти те, що залишили нам предки. Оберігаймо, 

наслідуймо, дбаймо, розумно передаймо цінності своїм дітям! 
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