
AZ ILLÓOLAJ 
LEPÁRLÓ



TEVÉKENYSÉGÜNK

Vállalatunk Európa 
egyik legnagyobb 
és technológiailag 
legfejlettebb lepárló 
üzemeivel rendelkező 
gyógynövényillóolaj 
gyártó vállalata.

A körforgásos gazdaságra alapozva kívánunk hozzájárulni bolygónk 
egészségéhez, valamint hiszünk benne, hogy segíteni tudjuk az 
emberek egészségének fenntartását is.

Évtizedek hagyományát és szakértelmét ötvözzük a legújabb illóolaj 
extrakciós technológiával. Számunkra fontos, hogy illóolajainkból 
magas minőséget és kellő mennyiséget biztosítsunk Vevőink részére.

A stratégiai együttműködés keretében előállított illóolajok és egyéb 
termékeink hosszú időn át biztosítják a folyamatos és stabil ellátást. 
Extrakciós és gyártási szakértelmünk garantálja késztermékeink 
minőségi megfelelőségét.



A SILVESTRIS FEJLŐDÉSÉNEK  
FŐ MÉRFÖLDKÖVEI

A cég alapítója, tulajdonosa és irányítója 

Fodor Csaba, akinek vezetése alatt a Silvestris 

Európa egyik legnagyobb és minden bizonnyal 

leginnovatívabb lepárló-üzemévé vált. 

Történelmünk az 1900-as évek elejéig nyúlik 

vissza, amikor Kerepesen megalakult a 

Silvestris elődjének tekinthető lepárlóüzem. A 

rendszerváltást követően 1993-ban született 

meg a Silvestris, ahogy ma ismerjük.
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A kerepesi lepárlóüzem 
modernizálódik és minden 
berendezést rozsdamentes 

acélra cserélünk.

A lepárlási melléktermékeket 
a helyszínen pelletáljuk és 

szárítjuk. A zöld program 
egyik lépéseként pelletkályhák 

helyettesítik a gázkemencéinket.

Fodor Csaba, Bartók Annamária 
ügyvezető igazgató és Kovács 

Ottó, Szarvasgede polgármestere 
leteszik az új Silvestris üzem 

alapkövét Szarvasgedén.

Orvosi székfű (Kamilla) illóolajunk 
REACH regisztrációs dossziéját 

elkészítjük.

A Silvestris szarvasgedei telep-
helyének építése befejeződik, az 
összes gyártó egységet üzembe 

helyezzük.

Létrejön az Angelika Farm Kft., 
a kulcsfontosságú illóolajok 
biztonságos alapanyagellátása 
érdekében.

Új biomassza kazán kerül 
beüzemelésre az energia költség 
és CO2 kibocsátás csökkentése 
érdekében.

Új biomassza kazán kerül 
beüzemelésre az energia költség 
és CO2 kibocsátás csökkentése 
érdekében.

Extrakciós és további 
gyártó egységeket helyezünk 
üzembe. Zárt rendszerű 
növénykísérleteket kezdünk 
a termesztéstechnológiák 

tökéletesítése érdekében.



FŐBB GYÓGY-  
ÉS FŰSZERNÖVÉNYEINK

SZUROKFŰ 
Origanum vulgare

TÁRKONY 
Artemisia dracunculus

ANGYALGYÖKÉR  
Angelica archangelica

ORVOSI SZÉKFŰ KAMILLA 
Matricaria chamomilla

ÉDESKÖMÉNY 
Foeniculum vulgare

KAPOR 
Anethum graveolens

KAKUKKFŰ 
Thymus vulgaris

LESTYÁN 
Levisticum officinale



TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI 
ÁTTEKINTÉS

Édes-
kömény Szurokfű Kapor Tárkony Kakukkfű Angyal-

gyökér Lestyán
Orvosi 
székfű 
kamilla

Felvásárolt 
növényrész mag virágos hajtás teljes növény teljes növény virágos hajtás gyökér  

és mag
gyökér  
és levél virágos hajtás

Egyéves × ×

Évelő × × × × × ×

Magvetés × × × × ×

Palántázás × × ×

Tőszám (db/m2) 150 – 170 5 – 6,5 1600 – 1900 3,5 5,5 – 7 280 – 320 270 – 320 6000

Vetőmag szükséglet 
(kg/ha) 8 – 10 20 – 25 8 – 10 10 – 12 8 – 10

Sortávolság 
(cm) 36 – 48 50 – 60 12 75 50 – 60 70 60 12

Vetési, ültetési idő III-IV. III-IV.  
ill. VIII-X. II-III. IV-V. (X.) IX-X. XI. (III.) XI. (III.) VIII.

Növénymagasság 
(cm) 150 – 210 40 – 50 100 – 120 80 – 100 30 – 40 140 – 170 150 – 200 80 – 100

Betakarítási idő X-XI. VII. VI. V. és VIII. VI. X-XI. X-XI. V-VI.

Betakarítás 
eszköze

gabona-
kombájn

járva-
szecskázó

járva-
szecskázó

járva-
szecskázó

járva-
szecskázó

gyökér-
felszedő

ill. gabona-
kombájn

gyökér-
felszedő

járva-
szecskázó

Olajhozam 
(kg/ha) 50 – 70 70 – 80 60 – 80 80 – 90 30 – 35 6 – 10 6 – 8 5

Illóolaj 
főkomponens anethol carvacrol carvone-d 

limonene methyl chavicol thymol α-pinene 
limonene ligustilide α-bisabolol 

farnesene



MIÉRT VÁLASSZUK A GYÓGY  
ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK 
TERMESZTÉSÉT?

INTEGRÁCIÓS RENDSZERÜNK

Együttműködésünk alapja a termeltetési szerződés

• A minőségi szaporítóanyagot és a termesztéstechnológiát Cégünk 
ajánlja.

•  Folyamatos szaktanácsadással állunk termelőink rendelkezésére.

• Termelőink növénymintákat szolgáltatnak a technológiai érettség 
megállapítása érdekében, amiket Cégünk saját laboratóriumaiban 
elemez.

•  A betakarítást és beszállítást Cégünk a termelőinkkel egyeztetve időzíti.

Közös célunk a jó minőség!

Folyamatosan bővülő világpiaci 
igények

 Hosszútávú, biztos hozamú agrár 
befektetés

Kiemelkedő hektáronkénti 
jövedelmezőség

Kertészeti kultúrák támogatása 
igényelhető egyes növényekre

Vetésforgó diverzifikálás

 Ökológiai lábnyom csökkentés

 Alacsonyabb peszticid terhelés 
mellett változatos ökoszisztéma 
teremtése



PARTNEREINK,  
REFERENCIÁK

Angelika Farm Kft. 
Szarvasgede

Termesztett növény: 
Angyalgyökér, Orvosi székfű (Kamilla), 

Kapor, Cickafark, Lestyán

Olga-major Kfft. 
Karácsond

Termesztett növény: 
Orvosi székfű (Kamilla), Cickafark, 

Kapor, Petrezselyem, Édeskömény

Ersók Nóra 
Fót

Termesztett növény: 
Szurokfű



AZ ILLÓOLAJ LEPÁRLÓ

KAPCSOLAT
Silvestris és Szilas Kft.
Központ: 
+36 28 480 675

Beszerzés, szaktanácsadás: 
+36 70 455 2168 
+36 70 457 9247 
silvestris@silvestris.hu 
www.silvestris.hu

EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁSAINK
· Automatizált palántázási és 
sorművelési szolgáltatásokkal is állunk 
rendelkezésre.
 

· Gépparkunk Magyarországon 
egyedülálló eszközökkel rendelkezik.
 

· Együttműködő partnereinkkel egyedi 
palántázási megoldásokat kínálunk.


