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1. Choosing a location 
 

Herbs are easy to grow and perfect for beginning gardeners. Herbs can be grown indoors or 

outdoors. Indoors has the advantage of a year-long growing season as well as ease of use. The 

disadvantage of growing herbs indoors is that they are generally less productive and less flavorful. Of 

course, the opposite is true for plants grown outside — more work, but higher yields and, generally, 

more flavor. Whether you choose the great outdoors or the windowsill in your kitchen, the needs of 

your herbs are the same: plenty of sunshine and good, well-draining soil. 

If you want to make an herb garden, you have to start with determine the size of your garden by 

deciding how many herbs you want to grow and how much space they need. It is also a good idea to 

actually map out your garden on paper. This will help you with your planning. 

Choose a site that receives at least six hours of direct sunlight each day and is large enough to meet 

the needs of your herbs. You can also consider several different plots if necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Herbs can be grown in different containers and pots, outside and inside. 
Photo: Tone R. Aandahl 
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2. Growing conditions 
 

2.1 Soil 
Ideally herbs should be grown in a sunny, sheltered location with well drained soil. If you have heavy 

clay soil then incorporate some coarse grit and organic matter such as well-rotted manure, compost 

or recycled green waste to improve drainage. Prepare the area for planting by loosening the soil.  

If you live in an area with lot of rain, you may benefit from growing herbs in a raised bed to ensure 

sharp drainage. If you live in an area with a lot of dry weather, you will may benefit by growing herbs 

in lowered beds to keep it more moisture. 

When planning an herb garden, consider the mature growth habits of the selected species (tall or 

short, spreading or upright), and the growing season length of each species. Some herbs die with the 

first touch of frost while others survive up to solid freezing. 

Most herbs prefer a sunny position. There are a few which will happily grow in shady conditions and 

moist soil, such as Chervil, Parsley, Meadowsweet, Mint, Lemon balm and Chives. Many herbs such 

as Rosemary, Sage, Thyme and Lavender are useful for coastal gardens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 pH 
Before preparing your garden, it god be a god idea to have the soil tested for acidity and fertilizing 

requirements. In general, a pH reading of 6.2 to 6.7 favors good growth of garden plants, but herbs 

prefer more alkalinity, growing well in soil with pH readings of 7.0 to 7.2. If you have very acid soil 

then add some lime when preparing the planting area.  

 

These beds are lowered 40 cm down in to the ground. 
Photo: Tone R. Aandahl 
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3. Planting and growing herbs 
 

3.1 Annual, biennial or perennial 
As with other garden plants, herbs can be classified as annual, biennial, or perennial. 

Annual: Annual herbs produce foliage, flowers, and seed in one growing season and then die. For 
some plants, the seeds will fall to the ground and survive the winter, sprouting new plants the next 
growing season. For others, seeds must be collected and stored over the winter. Examples of annual 
herbs are basil and coriander.  

Biennial: A few herbs are biennial. Biennials form leaves in the first growing season and flowers and 
seed in the second season, then die. 

Perennial: Most culinary herbs are perennials. Perennials live more than two growing seasons. 
Perennials grown from seed may grow slowly the first year but gain vigor and maturity in the second 
year. The herbaceous perennial will die back over the winter and return in the spring. Woody 
perennials such as lavender have stems that survive and continue to grow from year to year. 

 

 

 

 

  

Coriander is an annual herb. Photo: www.reherb.eu 
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3.2 How to propagate herbs 
 

3.2.1 From seeds 
Almost all herbs can be sown from seeds. Some herbs such as rosemary, mint and oregano will do 
better as transplants or propagated by cuttings. Learn about the plants that you intend to grow 
before planting and plan accordingly.  

How to start herb-seeds indoor 

- select a container that you want to plant in. You 
can use egg cartons, plastic seed trays or peat pots 
specifically made for seed starting or direct seed 
into a sterile growing medium like rock-wool. 

- Use a good quality potting soil when starting 
seeds. In addition to the soil, you may want to add 
a little sand to promote drainage. Fill the 
containers almost to the top with potting mix and 
wet it down so that it is moist, but not sopping 
wet. 

- Insert the seed, or place it on top, covering it with 
a little soil. Very small seeds should lie directly on 
the surface. Check the back of the seed packet for 
specifics on planting depth. 

- Find a sunny, preferably south facing windowsill for your growing containers or put them on 
top of the refrigerator where it is nice and warm. Germinating seeds prefer temperatures 
between 15 and 20°C. 

- After seedling, cover with plastic wrap or put the whole container in a plastic bag. This will 
help retain moisture and promote successful seed germination. Check often to make sure 
that the soil stays moist, and remove the plastic wrap as soon as seedling appears. 

- If your seedlings have been properly cared for they should be ready to transplant in 5 to 10 
weeks. Wait until all danger of frost has passed before moving them to your garden. You 
should also want to gradually “harden off” your plants. Start by bringing them outside only 
for short periods of time, perhaps for a couple of hours. Then slowly increase hours until they 
have acclimated to the elements and can be planted outdoors. 

 

3.2.2 Directly seeded 
If you choose to plant seeds directly into the garden, 
do so after all danger of frost is past. Read the seed 
packet for specific planting directions. Use your hands 
or the corner of a trowel to prepare a trench for 
seeding to the depth you desire. Take a few seeds in 
your fingertips and scatter them down the trench 
trying to achieve the spacing recommended. Don’t 
worry if you over seed – plants can always be thinned 
out later! Cover the seeds lightly with soil and gently 
water until wet. 

Seedlings of leaf celery (chinese celery). Photo: 
Tone R. Aandahl 

Dill should be planted from seed directly into outside 
garden. Photo: Tone R. Aandahl 
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Chives are easily propagated by division. 
Photo: Tone R. Aandahl 

Some herbs do not transplant well and should be planted from seed directly into outdoor garden. 
These include anise, coriander, dill and fennel. 

 

3.2.3 Cuttings 
Rather than buying new herb plants, you can grow your own from cuttings. It is easy to make many 
new plants in summer when plants are growing actively with lots of plump, healthy shoots. Not only 
is this is an ideal way to replace old, worn out specimens, but it is a great way to keep your plants 
well-trimmed and productive. Herbs cuttings root easily and new plants can be used to replace tired 
specimens or fill gaps. 

How to make cuttings 

- Start by only taking cuttings from flourishing plants. They should be healthy, happy and in 
good growth. 

- Use a stem or branch that is coming from the side of the plant, not the middle. For some 
reason, side shoots seem to root faster. 

- Select a cutting that has at least 2 or 3 sets of branches on it and remove the lower 1 or 2 
sets (stems and leaves). Also, remove any flowers or buds. What you want is enough leaves 
for photosynthesis to occur but not so many that the plant cannot concentrate on rooting. 

- Make a clean 45 degree slice with a razor blade or scalpel at a node.  
- Take the cutting and quickly settle it into the growing medium making sure to keep the 

leaves from touching the medium. 
- Cover with a plastic dome and provide bottom warmth from a heat mat at all times. 
- Placing a florescent light or grow light over them for about 12 hours a day will help 

immensely. 
- Keep them moist and wait until roots appear.  

 

3.2.4 Divisjon 
When propagating from division, divide herbs in early spring before growth begins. Dig up a section 
of the roots from an established plant and cut or pull them apart into smaller clumps. Replant the 
divided sections in a new garden location, taking care to add plenty of compost to the planting hole. 
Set the sections at the proper depth and keep them moist until the new plants are established. 
Chives, mint, rosemary, tarragon, oregano, sage and thyme are all easily propagated by division. 
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3.3 Planting 

 
If you are starting herbs from bedding plants and not seeds, you will need to create larger planting 
holes. Dig each hole to about twice the width of the root ball of the new plant. 

If you can, choose an overcast day for transplanting. If this is impossible, try planting seedlings in the 
early evening when the heat of the day has mostly passed. The goal is to keep your young plants as 
comfortable as possible and not to shock them in any way. Give them water an hour or two before 
transplanting and prepare the beds so that you can quickly move them to the soil. Loosen the plant 
from the container and place it gently into the hole. Make sure that the plants’ base is even with the 
ground and gently fill and tamp the earth with your hands 

 

3.4 Watering 
The herbs should be watered when they become dry. Most Herbs like to be watered as soon as the 
top layer of soil is dry to the touch. Since temperatures and humidity cause drying times to vary 
every week, you must check the soil often. Do not over-water. More water is not better and can lead 
to diseases or just poor growing conditions for the herbs, and will result in reduced growth. 

 

3.5 Fertilize  
Herbs generally don't need much fertilizing. Too much can cause excess leaf growth and much less 

concentrated flavor in the harvest. Organic mulch, such as compost, often provides enough fertilizer 

for the whole season. A herb field should be fertilized well with  manure (2 to 4 tons per acre) or 

compost before establishment 

 

Compost and cutted grass are good fertilize for herbs. Photo: Tone R. Aandahl 
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3.6 Insects and diseases    
Herbs are considered to be the hardiest of all garden plants. They have relatively few problems with 

insects and disease. In fact, many of them naturally repel pests – studies show they don’t taste or 

smell good to them. Some herbs, like rosemary and sage, may even prefer conditions that most 

garden vegetables could not survive in.  

The most common diseases in the herbal fields are scab, mildew (Claviceps purpurea), rust 

(Uredinales) and botrytis (Botrytis cinerea). Healthy plants in healthy growth is the best measure 

against disease. 
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4. Harvesting and preserving 
 

4.1 Time for harvesting 
Begin harvesting from the herbs as soon as they are mature, but take only a little bit each time you 

harvest. If you remove more than a third of the plant at one time, it takes longer to recover and 

produce new foliage. To promote branching, keep the tops of the plants pinched back in early 

summer. With judicious picking, most herbs can be harvested for several months.  

 Fresh herbs taste best when harvested in the morning.  

 Herbs are most flavorful if harvested before they bloom. 

 

4.2 Preserving herbs 
Herbs can be preserved in three ways: freezing, drying, or in a medium such as vinegar or salt. To 

prevent contamination and botulism, do not preserve herbs in oil. 

4.2.1 To preserve a main harvest 
Timing: Both wind and heat disperse essential oils quickly, and fewer oils are produced on excessively 

wet days. Choose a calm, dry morning for harvesting, and pick just after the dew has dried from the 

leaf. Most herbs will have maximum oil content just before the flower opens, so this is a good time to 

harvest. 

Amount: For a mid-season harvest do not take more than one third of the plant foliage at one time. 

The plant needs sufficient foliage to re-grow vigorously. 

Inspect: Check the foliage for insects and damaged leaves. 

Rinse: If necessary, rinse the foliage in tepid water and pat dry with paper towels. 

 

4.2.2 Drying herbs 
 

Many herbs contain so little moisture that the preservation job is done soon after they are 

harvested.  

Indoor-air drying 

- Bundle 6-12 stems (depending on thickness). 

- Remove any foliage near the base of the stems. 

- Secure with an elastic band (this is preferable to string as the elastic contracts with the stem 

as it dries). 

- Hang the bundle away from sunlight in a cool location. Note: For individual leaves, place 

them on a screen or rack and turn frequently. 

- Dehydrators can also be used to dry herbs. Follow the directions on your appliance and check 

frequently. 

- Using a cool oven with the door open (which wastes energy) or a microwave (which can 

quickly over-dry herbs) are the least satisfactory ways to dry herbs. 
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4.2.3 Freezing herbs 
Chives, tarragon and many other herbs also freeze well. For chives, snip the stems into 1/4-inch 

pieces, place on a baking sheet lined with waxed paper, and place in the freezer. Put the chives into a 

bag when frozen, and use by the spoonful as needed. Other herbs can be frozen in a similar way, 

after stripping the leaves from the plant stem. Young stems with leaves can be frozen together. 

4.2.4 Preserving herbs in a medium (liquid or salt) 
Preserving herbs in a liquid is another versatile way to package your herbs for winter use. Chopped 

mint, tarragon, or basil covered with vinegar will be preserved for many months and ready to use. 

Additionally, you may can or freeze herbs in a tomato or stock base. 

Another alternative for preserving herbs is to make a flavored salt. Alternate shallow layers of fresh 

herbs in between layers of coarse salt. When thoroughly dry, store the flavored salt in an airtight 

container. Discard the brown, dessicated herb. 

 

 

 

 

 

Many people want to learn more about herbs. The picture is from a course about using wild herbs, at Svanhovd, High north 
Norway. Photo: Tone R. Aandahl 
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Alapinformációk gyógynövény termesztéshez - otthon kertészkedőknek 

tippekkel és tanácsokkal 

 

1. Helyválasztás 

A gyógynövények termesztése igen egyszerű folyamat, s tökéletes választás a kertészek számára, 

termeszthetők külső és belső térben egyaránt. A beltér előnye az egyszerűség, hogy az év egészében 

termeszthetünk.  Hátránya viszont, hogy - általában - kevésbé teremnek jól és kevésbé ízletesek.  

Természetesen ennek az ellenkezője igaz a kint termesztett növényekre, s bár ez a módszer több 

munkával jár, a növények magasabb hozamúak, s általában ízletesebbek is. Akár a szabadban, akár 

az ablakpárkányban való termesztés lehetőségét választjuk, a gyógynövények igényei ugyanazok: 

sok napfény és jó minőségű, s jó vízelvezető képességű talaj. 

Ha gyógynövénykertet szeretnénk létrehozni, először is a kert méretét kell meghatároznunk attól 

függően, hogy mennyi növényt szeretnénk benne ültetni, s ehhez mekkora hely szükséges. Az 

alapos munkában segítséget nyújthat az a módszer is, ha egy papírlapon ténylegesen megtervezzük 

a kertünket.  

Válasszunk egy helyet, amely minden nap legalább hat órán keresztül közvetlen napfényt kap; ez 

elég sok ahhoz, hogy megfeleljen gyógynövényeink igényeinek. A növények – méretét és típusát 

tekintve - több különböző termesztő edénybe ültethetők, ezért érdemes figyelembe venni az egyes 

növények igényeit. 

 

2. Termesztési feltételek 

 
2.1. Talaj 

Alapvetően a gyógynövényeket napos, védett helyen érdemes termeszteni, jó vízelvezetésű talajban. 

Ha a talajunk tömör, agyagos, keverjük össze egy kis durva szemű homokkal és szerves anyaggal, 

mint a jól elkorhadt trágya, komposzt, vagy az újrahasznosított zöldhulladék, amelyek mind javítják 

a föld vízelvezetését. Készítsük elő az ültetésre szánt területet a talaj fellazításával. Ha csapadékban 

gazdag területen élünk, célszerű a gyógynövények számára emelt ágyásokat készíteni a megfelelő 

vízelvezetés érdekében; ha pedig száraz övezetben, érdemes mélyített ágyásokban gondolkozni a 

talaj víztartása miatt. 

Amikor gyógynövénykertet tervezünk, át kell gondolnunk, hogy a kiválasztott növényfajok kifejlett 

korukban mekkora területet foglalnak majd el (magas vagy alacsony-, vízszintes- vagy egyenes 

növésű), valamint hogy az egyes fajok milyen hosszú vegetációs idővel rendelkeznek. Néhány 

gyógynövény a fagy első érintésére elpusztul, míg mások elélnek egészen a kemény fagyok 

megérkeztéig.  

A legtöbb gyógynövény a napos helyet kedveli. Csak néhány olyanról tudunk, amelyek kiválóan 

fejlődnek árnyékban és nedves talajban, mint például a zamatos turbolya, a fodros 

metélőpetrezselyem, a réti legyezőfű, a menta, a citromfű és a metélőhagyma. Sok gyógynövény, 

mint a rozmaring, a zsálya, a kakukkfű és a levendula jól termeszthető a part menti kertekben. 

 

2.2 pH  
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Mielőtt hozzákezdünk kertünk megalapozásához, hasznos a talaj savtartalmának és termékenységi 
előfeltételeinek letesztelése. Általánosságban a 6,2-6,7-ig terjedő pH érték kedvez a kerti növények 
számára, de a gyógynövények inkább a lúgos, 7.0-7.2-es pH értékű talajban növekednek 
megfelelően. A termesztési terület előkészítése előtt, ha nagyon savasnak találjuk a talajt, 
feljavíthatjuk némi mész hozzáadásával. 
 

 

3. Termesztett és vadon élő növények 

3.1.Egyéves, kétéves és évelő gyógynövények 

Mint más kerti növények, a gyógynövények is az egyéves, kétéves és évelő kategóriák szerint 

osztályozhatók.  

Egyéves gyógynövények: Az egyéves gyógynövények levélzetet, virágot és magot hoznak, s a 

termésérés után elpusztulnak, egyetlen év alatt. Egyes növényeknél a magok a földre esnek, túlélik 

a telet, s kicsíráznak a következő idényre, míg mások esetében a magokat be kell gyűjteni, s el kell 

raktározni a tél folyamán. Ilyen esetben az anyanövény nem éli meg a következő szezont, de a 

földre lehullott, a körülményekhez alkalmazkodott mag túlél. Az egyéves növényekre példa a 

bazsalikom és a koriander.  

Kétéves gyógynövények: Néhány gyógynövény kétévesként él. Ők az első évben kifejlesztik 

vegetatív szerveiket (levél, szár, gyökerek), majd a második évben virágot és magot hoznak, majd 

elpusztulnak.  

Évelő gyógynövények: A legtöbb gyógynövény, amelyek fűszerként is használhatók, évelők. Az 

évelő növények több, mint két vegetációs időszakot élnek. Az első évben lassan nőnek ki a magból, 

de a második évben életerőssé válnak és teljes mértékben kifejlődnek. A lágyszárú évelő növények 

télen elpusztulnak, majd tavasszal újra kihajtanak. A fás szárú évelők, mint például a levendula 

túlélnek, és évről évre kihajtanak. 

 
 
 
 

3.2. Hogyan szaporítsuk a gyógynövényeket? 
 
3.2.1. Magvetéssel 
 
 
Szinte minden gyógynövényt lehet magról ültetni, de van néhány, mint például a rozmaring, a menta 
és az oregánó, amelyek esetében előnyösebb az átültetés, vagy a dugványozással való szaporítás. 
Érdemes minél több információt gyűjteni a kiválasztott növényekről, mielőtt elültetjük őket, s ez 
alapján megfelelően tervezni.  

  
Hogyan kezdjük a beltéri magvetést? 

 

- Válasszuk ki a termesztő edényt, amelybe ültetni szeretnénk. Használhatunk tojástartókat, 
műanyag magtálcákat vagy tőzeg cserepeket, amelyek kizárólag maghajtatásra készültek, 
vagy steril kőzetgyapotot is. 



14 
 

- Használjunk jó minőségű virágföldet a magok ültetésekor. A talajba egy kevés homokot is 
tehetünk a vízelvezetés megkönnyítésére. Töltsük meg a tartályt talajkeverékkel, majdnem 
a pereméig, s öntözzük meg úgy, hogy nedves legyen, de ne álljon benne a víz. 

- Helyezzük bele a magot, vagy tegyük a tetejére, s takarjuk le egy kevés földdel. A nagyon 
kisméretű magokat elég közvetlenül a felszínre vetnünk. Ellenőrizzük a mag 
csomagolásának hátoldalán az ültetési mélységre vonatkozó információkat. 

- Keressünk egy napos, lehetőleg déli fekvésű ablakpárkányt leendő növényeink számára, 
vagy tegyük a hűtőszekrény tetejére, mivel ott a növények számára megfelelően meleg van. 
A csírázó magok a 15-20 °C közötti hőmérsékletet kedvelik. 

- Az ültetés után takarjuk vagy tegyük a teljes edényt egy műanyag zacskóba, mivel az segít 
megtartani a nedvességet, és elősegíti a sikeres csírázást. Ellenőrizzük gyakran, hogy a föld 
biztosan megtartja-e a nedvességet, és távolítsuk el a műanyag csomagolást, amint a palánta 
megjelenik.  

- Ha a palántákat megfelelő módon gondozzuk, 5-10 héten belül készen lesznek arra, hogy 
átültessük őket. Várjunk a kertbe ültetéssel addig, amíg a fagyás veszélyének lehetősége 
teljes mértékben el nem múlt. Fokozatosan edzenünk kell növényeinket! Először csak rövid 
időre vigyük ki őket, kb. pár óra hosszára. Majd fokozatosan, s lassan növeljük az órák 
számát, addig, amíg akklimatizálódnak a kinti körülményekhez, s a szabadba lehet őket 
ültetni. 

 
 
 
3.2.2. Helyrevetéssel 

 
Ha úgy döntünk, hogy a növények magjait közvetlenül a kertbe vetjük el, várjunk addig, amíg a 
fagyveszély elmúlik. Olvassuk el a csomag hátulján az ültetésre vonatkozó pontos instrukciókat. 
Készítsünk megfelelő mélységű árkot az ültetésre szánt magnak a kezünkkel vagy az ültető lapát 
sarkával.  
Néhány magot vegyünk az ujjbegyeink közé, s szórjuk bele az árokba a megfelelő távolság 
megtartásával. Ne aggódjunk, ha túlvetettük a területet – a magoncokat később bármikor ki tudjuk 
ritkítani. Óvatosan takarjuk be a magokat földdel és finoman öntözzük meg vízzel, amíg át nem 
nedvesedik. Egyes gyógynövények csak nehezen, vagy csekély sikerrel átültethetők, ezért érdemes 
őket közvetlenül a kert talajába elvetnünk. Ilyen növény példaképpen az ánizs, a koriander, a kapor 
és az édeskömény.  
 

 
3.2.3. Dugványozással 

 
 
Palánta vásárlása helyett érdemesebb dugványozással szaporítani saját növényeinket. Nyáron igen 
könnyű a növényeket szaporítani, hiszen ekkor aktívan növekednek, s sok egészséges hajtásuk van. 
Nem ez az egyetlen ideális szaporítási lehetőség, de a dugványozás kiválóan alkalmas arra, hogy 
kicseréljük az elöregedett, terméketlen növényeinket, másrészt, hogy esztétikus, erős gyökerű, jó 
termőképességű növényeket kapjunk, amelyek alkalmasak a hézagok kitöltésére is.  

 
 
Hogyan dugványozzunk?  
 

- Mindig csak egészséges, jól fejlett növényről metsszünk le a dugványnak való hajtást. 
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- A növények oldalágát vagy oldalhajtását válasszuk, ne a főhajtást. Különböző okok miatt 
az oldalhajtások gyorsabban gyökeret eresztenek.  

- Válassz két vagy három oldalra elágazó példányt, s távolíts el alulról egyet vagy kettőt (szár 
és levelek). Ha vannak, távolítsd el virágokat és a rügyeket. A fotoszintézishez elég néhány 
levél, különben a növény nem tud a gyökéreresztésre koncentrálni.  

- Vágjunk egy darabot a nódusznál egy tiszta pengével vagy szikével.  
- Ezután helyezzük a dugványt a termesztő közegbe, ügyelve arra, hogy a levelek ne érjenek 

a közeghez. 

- Takarjuk le műanyag tetővel, s a talajt tartsuk melegen. 

- Fejlődésüket nagymértékben elősegíthetjük, ha mesterséges fénnyel világítjuk meg őket 
felülről, tizenkét órán keresztül 

- Tartsuk őket nedvesen, majd várjunk, amíg a gyökerek megjelennek. 

 
3.2.1. Tőosztással 
 
Ha tőosztással szaporítunk, válasszuk szét a gyógynövényeket kora tavasszal, mielőtt a növekedés 
megindulna. Ássuk ki a növények gyökerét, és húzzuk vagy vágjuk szét kisebb tövekre.  Ültessük 
el a szétosztott részeket, ügyelve arra, hogy az ültető gödörbe sok komposztot tegyünk. Alakítsuk 
ki a megfelelő mélységet, s ügyeljünk arra, hogy a növények megfelelő nedvességet kapjanak, amíg 
a növény meg nem köt a talajban.  
A metélőhagyma, a menta, a rozmaring, a tárkony, az oregánó, a zsálya és a kakukkfű mind könnyen 
szaporítható tőosztással.  

 
3.3. Ültetés 
 
Ha előnevelt növényt szeretnénk ültetni és nem magról szaporítani, nagyobb ültető gödröt kell 
készítenünk. A növény gyökérlabdájánál kétszer szélesebb lyukat ássunk. Ha lehetséges, válasszunk 
egy borúsabb, nyirkosabb napot az átültetésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a magoncokat a 
kora esti órákban ültessük el, amikor a hőség többnyire már elmúlt. Fontos, hogy a magoncokat a 
lehető legmegfelelőbb körülmények között tartsuk, s ne érje őket semmilyen sokkhatás.   
Az ültetés előtt 1-2 órával öntözzük meg őket, s készítsük elő az ágyásokat, hogy könnyen el tudjuk 
ültetni őket. Csúsztassuk ki óvatosan a növényt a termesztő edényből, s tegyük finoman a gödörbe. 
Töltsük fel földdel, s tömörítsük azt a növény gyökeréhez és a szár körül. 
 

3.4. Öntözés 
 
Ha szárazság jön, öntözzük meg a növényeinket. A legtöbb gyógynövény igényli, hogy locsolják, 
amint a talaj felső rétege száraz tapintásúvá válik. Mivel a hőmérséklet és a páratartalom gyakran, s 
kiszámíthatatlan módon váltakozik, érdemes ellenőrizni a talajt. Ne öntözzük túl a növényeket, 
ugyanis ez gyakran betegségeket vagy visszafejlődést eredményez, és akadályozza a növekedést. 
 

 
3.5. Tápanyag visszapótlás 
 
Ne essünk túlzásokba a tápanyagok visszapótlás kapcsán! A túlzott tápanyag visszapótlás a gyógy-
és fűszernövények esetében gyorsabb növekedést eredményez, ugyanakkor csökkenti az illóolajok 
koncentrációját, a gyógynövényeink bokrosodni fognak, de kevésbé lesznek ízletesek.  
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3.6. Állati kártevők és betegségek 
 
A gyógynövények az összes kerti növény közül a legellenállóbbaknak számítanak. Viszonylag 
kevésbé károsítják őket az állati kártevők és a betegségek, sőt sokan közülük természetszerűleg 
taszítják illatukkal és ízanyagaikkal az állati kártevőket. Egyes gyógynövények, mint a rozmaring és 
a zsálya, olyan körülményeket kedvelnek, amelyek esetén például a zöldségnövények 
elpusztulnának. A gyógynövények gyakran kevesebb tápanyag-pótlást igényelnek, mint a 
haszonnövények, s sokkal inkább szárazságtűrőek.  
 

4. Betakarítás és tartósítás 
 

4.1. A betakarítás ideje 
 
A begyűjtést elkezdhetjük, amint a növény teljesen kifejlődött, de csak egy keveset vegyünk minden 
begyűjtés alkalmával, hiszen ha a növény több, mint harmadát egyszerre eltávolítjuk, több időbe 
telik, hogy erejét újra visszanyerje, s hajtásokat hozzon. Hogy elősegítsük a terebélyesedést, csípjük 
vissza a növény főhajtását a nyár elején. Kis óvatossággal és szakértelemmel a legtöbb gyógynövényt 
egy évben több hónapban is be lehet gyűjteni. 


 A friss gyógynövények ízletesebbek, ha reggel gyűjtjük be. 
A gyógynövények aromásabbak maradnak, ha virágzásuk előtt gyűjtjük be őket.   
 
  
4.2. A gyógynövények tartósítása 
 
A gyógynövények három féle módon konzerválhatók: fagyasztással, szárítással, vagy valamilyen 
közegben tárolással, mint az ecet vagy a só. A fertőzés és a megromlás elkerülése végett ne 
konzerváljuk őket olajban! 
 

4.2.1. A nagymennyiségű betakarított részek tartósítása 
 
Fontos az időzítés, mivel szeles és meleg idő esetén az illóolajok gyorsan elillannak, a nagyon nedves 
napokon viszont kevesebb olaj termelődik. Válasszunk egy száraz reggelt a munkára, és kezdődhet 
a betakarítás, miután a harmat megszáradt a leveleken. A legtöbb gyógynövény a virágzás előtt 
tartalmazza a legtöbb illóolajat, ezért ez a legmegfelelőbb időszak a begyűjtésre. 
 
Mennyiség: A szezon közepi betakarítás alkalmával egyszerre ne szedjük le a levélzet több, mint 
egyharmadát. A növénynek szüksége van elég levélre, hogy újra megerősödjön.   
Figyelmeztetés: Ellenőrizzük, hogy vannak-e a leveleken rovarok, s hogy nem sérültek-e.  
Öblítés: Ha szükséges, öblítsük le a levélzetet langyos vízzel, majd töröljük szárazra papírtörlővel.  
 
4.2.2. A gyógynövények szárítása 

 

- Mérettől függően kötözzünk össze 6-12 ágat. 

- Néhány levelet távolítsunk el az alsók közül. 

- Gumiszalaggal, vagy valamilyen rugalmas anyaggal rögzítsük az ágakat, hogy a kötés 
kövesse a növény alakját száradás közben. 
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- Akasszuk fel egy hűvös helyre, ahol nem éri napfény. Megjegyzés: Az egyes leveleket tegyük 
valamilyen tartóra, s fordítsuk meg gyakorta. 

- Szárító készülékek ugyancsak használhatók gyógynövények szárításához. Kövessük az 
utasításokat a készüléken, majd ellenőrizzük gyakran.  

- A legkevésbé megfelelő módja a gyógynövények szárításának, a sütő használata nyitott ajtó 
mellett az energiapazarlás miatt, vagy a mikrohullámú sütő, amely könnyen túlszárítja a 
növényeket. 

 

4.2.3. A gyógynövények fagyasztása 
 

Sok gyógynövény jól fagyasztható, mint például a metélőhagyma és a tárkony. A metélőhagymát 
vágjuk fel 0,5-1 cm-es darabokra, tegyük egy viaszos papírral bélelt tepsibe, majd helyezzük a 
fagyasztóba. Tegyük a metélőhagymákat egy zacskóban a fagyasztóba, és mindig csak a szükséges 
mennyiséget vegyük ki. 
Más gyógynövények más módon fagyaszthatóak, miután a növény száráról leszedtük a leveleket. A 
fiatal szárakat a levelekkel együtt is lehet fagyasztani.  

 
4.2.4. A gyógynövény közegben való tartósítása (folyadékban vagy sóban) 

 
 
A gyógynövények folyadékban való konzerválása egy másik hasznos útja a növények télire való 
elcsomagolásának. Az ecettel konzervált vágott menta, tárkony és bazsalikom eltart hónapokon 
keresztül, és azonnal felhasználható. Továbbá paradicsomban és valamilyen alaplében is 
konzerválhatunk vagy fagyaszthatunk növényeket.  
Egy másik alternatíva a tartósításra az, ha finomított sóba tesszük. Rétegezzük a növényeket durva 
szemű sóval. Mihelyt teljesen kiszáradt, finomított sóban tároljuk egy légmentesen záródó 
edényben. A megbarnult, romlott növényi részeket dobjuk ki.  
 
 
 

 

 
 


