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Gyom minden olyan növény, ami akaratunk el-
lenére és beavatkozásunk nélkül a kertünkben 

jelen van az év során. A földművelés kezdetétől 
fogva számos eszköz született megsemmisítésük-
re, mégis újra és újra kinőnek. 

Tagadhatatlanul sok gondot okoznak a kertünk 
kultúrnövényei számára a talajban is gyorsan terjesz-
kedő fajok, mint például az apró szulák, a közönséges 
tarackbúza vagy a közönséges aszat, melyeket leg-

jobb ásóvillával eltávolítani. Ugyanez elmondható a 
nem őshonos invazív fajokról, mint például a japán 
keserűfű, ami ellen már ásóval kell felvenni a harcot. 

Vannak azonban olyan gyomnövények, amik 
kimondottan előnyösek kertünk és a saját egészsé-
günk szempontjából. 

Megfigyelhettük, hogy nem minden gyomnö-
vény lelhető fel a kertünkben, sőt a területünk külön-
böző részein is más és más gazokkal találkozhatunk. 

Áldás vagy átok a gyom?
A KERTÉSZKEDŐK EGYIK LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA A GYOMOK ELLENI KÜZDELEM. A KERTMŰVELÉSRE 
FORDÍTOTT IDŐ JELENTŐS HÁNYADÁT ÁLTALÁBAN A GAZOLÁS TESZI KI, AMINEK ÉRDEKÉBEN SOKAN 
HAJLANDÓK MINDEN ESZKÖZT, AKÁR VEGYSZEREKET IS BEVETNI. MOST NEM A GAZOKTÓL VALÓ 
MEGSZABADULÁSRA ADUNK TIPPEKET, HANEM SZERETNÉNK ŐKET ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBA HELYEZNI, 
FELHÍVNI A FIGYELMET AZ EDDIG NEM KÍVÁNATOS NÖVÉNYEK POZITÍV TULAJDONSÁGAIRA. 

HORVÁTH ANETT
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Ennek oka a talaj adottságaiban keresendő, ame-
lyekből következtetéseket is levonhatunk. A gyomok 
ugyanis jelzik a talaj összetételét, ezért a teljes gyom-
mentesítés és a trágyázás előtt érdemes megfigyelé-
seket tennünk erre vonatkozóan. 

Ahol a harangvirágfélék, mint a lángszínű egy-
nyári hérics vagy a szarkaláb növekszik, ott meszes, 
megfelelő humusztartalmú, termékeny talajjal szá-
molhatunk. 

Szintén termékeny, meszes, továbbá mély rétegű 
a földünk, ha árvacsalánnal, vadrepcével, apró szulák-
kal, vagy mezei veronikával találkozunk.

A tyúkhúr, a fényes- és borostyánlevelű veronika, 
illetve a csípős csalán terjeszkedése nitrogéndús, 
humuszban és tápanyagban gazdag talajra utal. Elő-
fordulásuk gyakran egybeesik a komposzt felhaszná-
lásának helyével. Itt fölösleges a további nitrogéntúl-
súlyos trágyák kijuttatása.

Nehéz, de jó vízgazdálkodású területről beszélhe-
tünk, ahol a labodafélék, disznóparéj vagy a saláta-
boglárka növekszik.

Ahol a salátaboglárka mellett mezei vagy vízi-
menta, madárkeserűfű, martilapu és mezei zsurló 
is feltűnik, ott pangó vízzel és levegőtlen talajjal kell 
számolni. Ezekre a helyekre ideális a cserjék, dísznö-
vények, nőszirmok beültetése.

A talaj összetételének jelzése mellett egyes 
gyomok kifejezetten javítják a talaj tulajdonsága-
it. A csalán jelenléte rendkívül hasznos, mert vas-, 

kovasav- és nyomelemtartalma miatt tápanyagdús 
termőközeget teremt. Ha a tyúkhúrt helyén hagyjuk, 
akkor a fagyokig zöldellő talajtakaróként, míg a föld-
felszín alatt szerteágazó gyökereivel gondoskodik a 
talaj tömörödésének megakadályozásáról. Tavasszal 
könnyű felszedni, és helyére a porhanyós talajba 
veteményezni. A gyepekben megjelenő fehér here 
szép zöld takarót biztosít a kevésbé gondozott zöld 
felületeken, korlátozza a nem kívánatos gyomok el-
terjedését, ugyanakkor gyökerein élő nitrogénkötő 
baktériumok segítségével gazdagítja a talajt. 

A szezon alatt a zöldségesben természetesen 
nincs helye a gazoknak, tápanyagelszívó és árnyé-
koló hatásuk miatt. Ellenben kifejezetten előnyös, 
ha érintetlenül hagyunk egy-egy területet, amit már 
kora tavasztól, a gyomnövények virágzásakor elősze-
retettel látogatnak a méhek, egyúttal a különböző 
pillangók hernyói számára is tápnövényt jelentenek. 
Egyszóval a beporzásért felelős rovaroknak kifejezet-
ten jót teszünk, ha nem avatkozunk be mindenhol a 
természetes vegetációba.  

Trágyalé készítése 

A gyomok változatos felhasználásának egyik lehe-
tősége a trágyalé készítése. Ehhez szedjünk 1 kg 
gyökerestül felhúzott gyomot (pl. csalán, mezei 
zsurló, pongyola pitypang, tyúkhúr, árvacsalán), 
adjunk hozzá 4 liter klórt nem tartalmazó vizet 
(forrásvíz, esővíz, kútvíz), majd fedjük le a tárolót 

A veronika nitrogéndús, szerves anyagban gazdag talajt jelez

Sokféleképp hasznosíthatjuk a csalánt
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és hagyjuk állni árnyékos helyen 2 hétig, közben 
naponta-kétnaponta kevergessük meg. Az erős er-
jedt szag arra utal, hogy jó úton járunk. A kellemet-
len szag elkerülésére adhatunk hozzá kőzetlisztet. 
Felhasználás előtt a trágyalevet le kell szűrni szita 
vagy nejlonharisnya segítségével. Végül 10 rész 
vízhez adjunk 1 rész trágyalevet, és juttassuk ki 
a növények tövéhez, de lombtrágyaként is alkal-
mazhatjuk. Palántaneveléshez is bátran használ-
hatjuk, mert ez az oldat erősíti a kis magoncok 
szöveteit. 

Ehetők és gyógyítók

Ha még nem próbáltuk, akkor bizarr lehet be-
legondolni, hogy a tányérunkon lássuk viszont 
a gyomokat, pedig mindig kéznél vannak. Nem 
is beszélve arról, hogy a gyomnak tekintett fajok 
közül számos egyben gyógynövény is.

A biztonság kedvéért felhasználás előtt győződ-
jünk meg akár növényhatározó segítségével, hogy 
pontosan mit veszünk magunkhoz, hogy elkerül-
jük a kellemetlen mellékhatásokat. Ha a kertünkön 
kívül is gyűjtünk, akkor kerüljük a forgalmas utak 
környékét, és azokat a helyeket (szántók mellett, út 
menti árokpart), ahol növényvédő szerrel szennye-
ződhettek a növények.

Az egyik leggyakrabban előforduló gyomféle a 
disznóparéjfélék családjába tartozó fehér libatop, 

amit magas kalcium-, vas- és fehérjetartalma miatt 
érdemes fogyasztani. Tavasszal az egész növény, de 
a fagyokat követően csak a hajtáscsúcsok fogyaszt-
hatók. A konyhában a spenóthoz hasonlóan járha-
tunk el vele: kiváló alapanyag leveshez, főzelékhez 
és tésztához. 

Egész nyáron virágzás előtt tehetünk kövér 
porcsint a salátába, ami nemcsak tetszetős le-
veleivel, hanem finom sós, fűszeres ízével, és 
magas Omega-3 zsírsav- és C-vitamin-tartalmá-
val teszi különlegessé ételeinket. Elkészíthetjük 
még vajban párolva, főzelékként, de tehetjük a 
megkent kenyér tetejére is.

Egész évben gyűjthető a pásztortáska, aminek 
fiatal leveleit tehetjük salátába, levesbe, főzelék-
be. Az ókortól kezdve vérzéscsillapító, gyulladás-
csökkentő, vizelethajtó hatása miatt használják. 
Várandósoknak nem ajánlott, mivel megindíthatja 
a szülést.

Kiváló zöldbabhoz hasonló ízű saláta-alap-
anyag válhat az egészen évben szedhető tyúkhúr-
ból. Öntözött, tápanyaggal jól ellátott kertekben 
minden bizonnyal felbukkan. A baromfiak kedvelt 
zöld táplálékát magas A- és C-vitamin, magnézium- 
és foszfortartalma miatt érdemes fogyasztani.

A vérehulló fecskefű sárga tejnedve külsőleg 
használva hatékonyan elmulasztja a szemölcsöt, a 
tyúkszemet és a sömört. 

Egész évben gyűjthető a saláták és hidegtálak 
díszítésére, ízesítésére használható százszorszép, 
aminek főzetével jól kúrálható a köhögés és egyéb 
hurutos megbetegedések. Bimbói sós vizes ázta-
tást követően tárkonyecetben, kapribogyóhoz ha-
sonlóan tartosíthatók.

A papsajtmályva C-vitamin-tartalmú leveleit na-
gyobb mennyiségben is használhatjuk salátákba, 
de fogyasztása sajtízű magja miatt vált népszerűvé. 

A csalán az egyik leghasznosabb gyógyító 
gyomnövény, aminek minden része felhasznál-
ható. Levelét március-áprilisban, gyökerét pedig 
tavasszal és ősszel kell szedni. Teája a tavaszi mé-
regtelenítés mellett számos betegség, mint példá-

Termékeny, meszes talajra utal az árvacsalán
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ul a reuma, köszvény, vízkór, vashiány, cukorbe-
tegség, magas vérnyomás, köhögés, gyomor- és 
bélhurut tüneteit enyhíti. Gyökerének kivonatát 
hajápoló termékekbe keverik hajhullást csök-
kentő, hajerősítő hatása miatt. Talán meglepő, 
de főzelékként is elkészíthető. 

A fáradtságot, levertséget elűző, méregtele-
nítést és emésztést segítő hatása miatt a népi 
gyógyászatban értékes gyógynövényként tartják 
számon a pongyola pitypangot vagy gyermek-
láncfüvet. Emellett márciustól májusig szedhető 
fiatal leveleivel salátáinkat is gazdagíthatjuk. 
Tavasszal és ősszel felszedett, pörkölt gyökeréből 
kávépótlék készülhet, az április-májusban szü-
retelt virágából pedig mézhez hasonló szirupot 
készíthetünk.

A fehér here nitrogénnel gazdagítja a talajt

A pitypangvirágból nemcsak a rovarok, mi is lakmározhatunk

Hozzávalók: 2 csokor csalán, 2 evőkanál liszt, 6 dl 
tej, 2 gerezd fokhagyma, 1 db szikkadt zsemle, 
olaj, só, bors.
Áztassuk meg a tejben a zsemlét. Egy kis olajra 
szórjuk rá a lisztet, a zúzott fokhagymát és készít-
sünk világos rántást. Tegyük a csalánleveleket a 
maradék tejjel egy edénybe, és főzzük puhára 
10-15 percig. Adjuk hozzá a megpuhult zsemlét 
és pépesítsük botmixerrel. Az előkészített rán-
tást folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá, 
és a főzeléket forraljuk 5 percig. Ha túl sűrű, 
hígíthatjuk még tejjel vagy tejföllel.  

Hozzávalók: 10 dkg pitypangvirág, 2 db cit-
rom, 9 dl csapvíz, 1,5 kg kristálycukor, 2 cso-
mag vaníliás cukor.
A leöblített virágokat tegyük egy fazékba a 
felkarikázott citromokkal együtt. Adjuk hozzá 
a vizet, és 30-35 percig főzzük közepes lán-
gon. Ezután a szűrőkanállal kiszedett virágok-
ból nyomkodjuk ki a levet, és a visszamaradt 
főzetbe keverjük bele a kristálycukrot és a 
vaníliás cukrot, végül főzzük bugyogva 1,5 
órán át, míg besűrűsödik. Forrón töltsük üve-
gekbe, amiket lezárást követően állítsunk fej-
re néhány percre. A végeredmény nem lesz 
olyan sűrű, mint a valódi méz, de ízre és fel-
használás szempontjából nagyon hasonlít rá.

Csalánfőzelék

Hamis méz


