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ÖSSZEFOGLALÁS
A gyepekben jelentős mennyiségben előforduló gyógyhatású
növények a legelő állatok szamara takarmányforrásként
szolgálnak. Ezért fontos e növé11yek takarmányozá.l'i értéke,
ugyanakkor értékes információkat 11yújthat awk mikrobiológiai
vizsgálati eredménye is. Dolgozatunkban, a gyepekben előforduló
gyógyhatású növények mikrobiológiai vizsgálatait végeztük el.
Debrecen környéki természetes gyepekről 25 gyógyhatású
növényt gyűjtöttünk be, az Equisetum arvense és a Tussilago
farfara kivételével virágzó fe11ofázisban. A természetes állapotban
mosás nélkül szárított növényeket az érvényben lévő és
MSZ
alapján
vizsgáltuk.
takarmányokra
kidolgowtt
Meghatároztuk a szárított növényli.\'ZI összes csiraszámát, valamint
a penészszámot, az eredményeket I g száraz anyagra adtuk meg. A
mikrobiológiai
eredményeket
összehaso11/ítottuk
a
lévő
és takarmányokra vonatkozó
Takarmánykódexben
határértékekkel. Azok11ál a növényeknél, ahol a mikrobiológiai
paraméter tiibb nagyságrenddel alatta marad a megengedett
határértéknél, valószínűsíthető, hogy fungicid és/vagy baktericid
hatással rendelkeznek. A 25 növényből az Achillea mi/lefolium,
Eryngium campesrre és a Tussilagofarfarafu11gicid, a Hypericum
perforátum bactericid, míg a Salvia nemorosa és az Urtica dioica
mind baktericid, mind fungicid, hatással is rendelkezik._A
gyepalkotó gyógynövények takarmányforráském betöltött szerepe
mellett tehát nagym1fontos azok termé.l'zete.l' baktericid és fu11gicid
hatása is.

SUMMARY
Grassland pastured by animals contains medicinai plants ín
significant quantities. The foraging value and the microbiological
characteristic are very importon/ of these medici11al plants. ln this
study, we focus on the microbiological characteristics.
25 medicinai plants were collected from natural grassland
near Debrece11. The plants were ín the blooming state, with the
exception of Equisetum arvense and Tussilago fwjara.
The plants were dried in their natural state (without washing)
and were examined according to Hungarian standards, as jrHlder.
The tora/ number of bacteria and the 11umber of mould were
determined from the plants. I gramm of dried plant WllS the basis
for our re.mlts.
The results were compared with the permissible value of
Hungarian Fodder Codex. Those plallts have bactericide or/and
fungicide effects where the microbiological parameter is less by
011e or more order than the limit ín the Fodder Codex. Of the 25
grass component herbs, the Achillea mil/efolium, the Eryngium
campestre, and the Tussilago farfara have jimgicide effects, while
the Hypericum perforatum has antibacterial effects. Bothfungicide

.!

and both bactericide effects were found in case of the Urtica
tlioica and Salvia nemorosa.
The gra.1·s component medicinai pla11ts with rnrative effects
are indi.l'pensable fodder componeflfs not . only their foraging
va/ue, but also due to their natural bactericide and jimgicide
effects.

BEVEZETÉS
A természetes gyepekben szerves alkotóként
előfordulnak olyan gyógyhatású növények, melyeket
a legelő állat hasznosítani tud takarmányforrásként,
ugyanakkor jelenős részük gyógynövényként is
ismert. Ezek a gyógyhatású növények a legelő állati

szervezet számára nélkülözhetetlen hatóanyagaik
mellett energiát adó takarmánykomponensek.
Dolgozatunkban 25, a természetes gyepekben
előforduló
gyógyhatású
növényként
ismert
gyepalkotó mikrobiológiai jellemzőiről számolunk
be.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A
nep1
gyógyászatban évszázadok óta
alkalmazott növények jelentős része a természetes
gyepeken fordul elő. Gyógynövényeink a természetes
ökoszisztémában a biocönózis részét képezve az ott
jellemző
folyamatok
hatása
alatt
állnak.
Hatóanyagtartalmuk igen jelentős az állatok számára,
ugyanakkor nagyon lényeges takarmányozástani
szempontból a tápértékük is.
Mivel a gyepnövények közel fele gyógyhatású
(Vinczeffy, 1992), így a legelő állatok számtalan,
sajátos gyógynövényt fogyasztanak. Vannak olyan
növényfajok, amelyeket a népi gyógyászatban és a
hivatalos gyógyászatban azonos célból használnak,
ezek többnyire régóta ismert gyógynövények.
Hatásosságuknak köszönhetően maradtak fenn, ilyen
például az orbáncfű, vagy Hypericum perforátum,
vagy a cickafarkfü, az Achíllea millefolium (Bernáth,
1997).
Hazánk gyepei nagyon gazdagok gyógyhatású
növényekben. Ezek közül a népgyógyászat kb. 200
fajt használ különböző bajokra és betegségekre
(Vinczeffy, 1993). Magyarországon a gyógynövényfajok 60-70%-a (120-130 faj) kerül ki a természetes
élőhelyekről, ugyanakkor jellemzőnek mondható az
is, hogy alig néhány ország rendelkezik a
magyarországihoz hasonló széles fajspektrummal
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(Bernáth, 2000). Számos hazai és külföldi szerző
számol be a fellelhető gyógynövényekről, gyógy- és
egyéb hatásairól. (Seitz, 1992; Treben, 1991;
Hornok, 1990; László-Bencsik, 1992; RápótiRomváry, 1977; Oláh, 1989; Caslleman, 1994).
Egy természetes gyeptársulásban a kétszikűek
száma több, de a termés szempontjából a füfélék
dominálnak. A kétszikű növények mellett szól, hogy
nyersfehérje tartalmuk jó, ásványianyag-tartalmuk
pedig a füveknél is több. Íz- és aromaanyaguk,
valamint vitamintartalmuk jelentős. A növények
között vannak olyanok, amelyeket az ember vagy az
állat hasznosítani tud, ezek például a gyógynövények
(Tasi, 1997). Pécel térségében, a Rákos-patak mentén
elterülő gyepek gyógynövényeinek arányáról és
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gyógyhatású, azaz mindösszesen 25 növényt
gyűjtöttünk be.
A
természetes
állapotú
növénymintákat
szárítottuk, majd darálás után a Magyar Szabvány
szerint meghatároztuk húsleves agaron az összes
csíraszámot, valamint Czapek-Dox agaron a
penészszámot. Az így kapott eredményeket
összehasonlítottuk a Takarmány Kódexben található
azon minősítő mikrobiológiai határértékekkel,
amelyek a takarmányok l g-jára vonatkoznak.

EREDMÉNYEK
A vizsgált növények latin nevét, valamint a
mikrobiológiai vizsgálat eredményeit az 1.
táblázatban foglaltuk össze. Az eredményeket
grafikusan is ábrázoltuk oszlopdiagramban, az /.
ábrán, az összes csiraszámot, a 2. ábrán a penészszámot mutatjuk be, vízszintes vonallal megjelölve a
Takarmánykódex állal a takarmánynövényekre
megengedell határértékeket.

gyógyító hatásairól ad áttekintést Tasi (2001). A
réten összesen 47 fajt találtak, melyeknek
legnagyobb részét a kétszikű lágyszárúak teszik ki. A
gyógynövények száma megközelítőleg fele az
összfajszámnak, a népgyógyászatban alkalmazott
fajok aránya az 50%-ot is meghaladja. A
gyógynövényeken belill is a kétszikű lágyszárúaké a
vezető szerep.
Mások kimerítő részletességgel tárgyalják az
egyes gyógynövényekből kivonható alkaloidokat,
glükozidokat, illóolajakat és egyéb hatóanyagokat
(Bassene et al., 1986; Tétényi et al., 1986; Bernáth,
1986; Kartnig, 1987; Marczal et al., 1987).
Kátai (1995, 1996) vizsgálataiban rámutat arra,
hogy a gyep sajátos élőhelye a mikrobáknak, a benne
élő alacsonyabb és magasabb rendű állatoknak.
Beszámol a gyepalkotó növények és a rizoszféra
mikroorganizmusok közötti kapcsolatról, taglalja a
talajbaktériumok szerepét a növények táplálkozására,
valamint a talaj fizikai, kémiai tulajdonságaira. Brady
( l 99Ó) szerint a talajban azok a mikroorganizmusok
fordulnak elő legnagyobb mennyiségben, amelyek
kiemelkedő
biomasszával és akt ivitással
is
rendelkeznek. Szabó (l 986) szerint a rizoszféra
mikrobák általában gyorsan szaporodó baktériumok,
közöttük túlsúlyban vannak az ammonifikáló,
cukorfermentáló,
savképző,
cellulózbontó,
denitrifikáló és metilénkéket redukáló szervezetek.
Takarmányozástani
szempontból
a
gyógynövényekre vonatkozó beltartalmi mutatókat
kevés szerző vizsgálta (Dmitriev-Fetisov, 1990;
Prasad-Das, 1983; Kota et al., 1993, 1995), pedig e
növények előfordulása általános. Kevés az irodalom
a feldolgozatlan gyógynövények mikrobiológiai
paramétereiről. Kedzia ( 1989) arra tesz javaslatot,
hogy az orvosi gyógynövényeket a róluk
kitenyészthető mikroorganizmusok alapján három
minőségi kategóriába kellene csoportosítani.
Cikkünkben néhány, a természetes gyepben is
előforduló, a legelő állat számára potenciálisan
takarmánynak is elfogadható gyógyhatású növény
mikrobiológiai vizsgálatairól számolunk be.

1. táblázat

Néhány gyógyhatású növény mikrobiológiai eredménye

Latin név(!)

1. Achillea millefolium
2. Arctium lappa
3. Aristolochia clematitis
4. Capsella bursa-pastoris
5. Chelidonium maius
6. Cichorium inthybus
7. Coronilla varia
8. Echium vulgare
9. Eoilolium parviflorum

Összes
csíraszám/ 1g
(2)

Penészszám/ 1g
(3)

5,5.105
2,1.105
9,0.104
9,5.104
1,0.105
2,4.106
6,5. 10 4
7

1,2.10
3,6.105

4,2.103
2,1.103
1,2.103
5,0.103
4,5.102
7,0.102
6,0.102
1,05.103
1,05.102
2,2.102

10. Eauisetum nrvense
11. Erodium cicutarium
12. Ervn2ium campestre
13. Galium aparine
14. Hypericum perforatum
15. Melilotus officinális

8,5.105
3,1.105
1,4.106
6,7.106
4,5.104
1,7.105

16. Plantago lanceolata
17. Plantago major

5,5.105
2,6.106

9,0.102
1,2.103

18. Rumex acetosella
19. Salvia nemorosa
20. Stachy annua

1,9.105
6,0 .103
5,3.105

1,1.10

21. Stellaria media
22. Svmohvtum officinale
23. Urtica dioica

4,9.105
5,4. 10 7
1,2. 10 4

24. Tussilaeo farfara
25. Verbascum phlomoides

4,0.105
1,3.107

1,0. 102
1,7.103
3,0.10·1

4

1,55.103
2,2.103
1,3.103

9,0.102

Tab/e 1: Microbiological re.mit.,· of selecte,I medicinai plant.f
/rom grassla11d.1·
Latin name(I ), !olai bacterium number/1 g(2), mould number/1 g(3)

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálati eredményeinkből kitűnik, hogy az
összes csíraszám alapján a vizsgált 25 gyógyhatású
növényt 3 csoportba sorolhatjuk.

A Debrecen környéki természetes gyepekről
tavasszal és a nyár elején virágzó fejlődési
stádiumban 23, vegetatív fejlődési stádiumban 2
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A II. csoportba azok a növények kerültek,
amelyeknél az összes csiraszáma alatta marad, vagy
éppen eléri a Kódexben megengedett értéket. Ezek:
Arctium lappa, Aristolochia clematitis, Chelidonium
majus, Capsella bursa-pastoris, Coronilla varia,
Erodium cicutarium Melilotus officinalis, Rumex
acetosella.
A III. csoportba azok a növények kerültek,
amelyeknél az összes csiraszám meghaladta a
megengedett határértéket. Ezek között a növények
között vannak olyanok, amelyek nagy felülettel
rendelkeznek, tüskék, szőrök stb. formájában, ahol a
talajszemcsék megtapadása sokkal könnyebben
létrejöhet, mint az előző két csoportba sorolt
növények esetében. Ezen csoport novenyei:
Cichorium inthybus Echium vulgare, Eryngium
campestre, Galium aparine, Symphytum officionale,
Verbascum phlomoides voltak.
Penészszámra vonatkozóan a növényeket szintén
három csoportba osztottuk.
Az I. csoportba azokat a növényeket soroltuk,
amelyeknél még a 10-szeres hígításból sem tudtunk
kitenyészteni penészeket. Ezek. Urtica dioica, Salvia
nemorosa,
Achillea
millefolium,
Eryngium
campestre, Tussilago farfara.
A II. csoportba azok a növények kerültek, szám
szerint 16, amelyek esetében tudtunk kitenyészteni
penészgombát, de azok száma jelentősen alatta
maradt a szám a megengedett határértéknek, ezek
közül néhány: Cichorium inthybus, Equisetum
arvense, Erodium cicutarium, Galium aparine,
Plantago lanceolata, Verbascum phlomoides, stb.
A III. csoport növényeinél a penészszám a
határértéket meghaladta, ezek: Arctium lappa,
Chelidonium majus, Melilotus officinalis, Rumex
acetosella.
A tenyésztés során az alábbi genusok fordultak
elő dominánsan:
Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Rhysopus,
Trichoderma, Ulocladium és Verticillium. A
kitenyésztett gombák a talajban természetesen
előforduló penészgombák, de található közöttük
növényi patogén gomba is.

Az 1. csoportba azokat a növényeket soroltuk,
amelyeknél az összes csiraszám egy, két
nagyságrenddel kisebb, mint a takarmányok esetében
az megengedhető. Ezek: Hypericum perforatum,
Salvia nemorosa, és Urtica dioica.
/. ábra: Összes baktériumszám /lg növény
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A vizsgált gyógynövények sorszáma(2)
Figure /: Total number ofbacteria/1 g plant
number of bacteria(] ), number of examined herbs(2), limit
value(3)

2. ábra: Összes penészszám / l g növény
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A vizsgált gyógyn övény sorszáma(2)
Figure2: Total numberofmould/1 g plant
mould number( 1), number of examined herbs(2), limit valuc(3)
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