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A társaság főtevékenysége illóolajgyártás, A gyógynövények közvetlenül a társaság saját földjeiről, 
illetve a Silvestris Kft. által jóváhagyott és folyamatosan ellenőrzött gazdák földjeiről származnak.  A 
feldolgozott növényekből készült illóolajokat a világ valamennyi kontinensére exportálja a társaság 
különböző gyártóknak. A társaság által előállított illóolajok népszerű többek között a takarmányipar, 
gyógyszeripar, élelmiszeripar, kozmetikumipar, parfümgyártás valamint aromaterápiás cégek 
körében. 
 
A fejlesztés eredménye, a pályázat keretein belül megvalósított komplex technológiafejlesztés, mely 
keretében megépítésre került egy új üzemcsarnok, telepítésre került a társaság telephelyének 
energiaellátását szolgáló napelemes rendszer, illetve komplett technológiai gépsor került üzembe 
helyezésre. A projekt fő eredménye a társaság kapacitásának bővítése, versenyképességének 
növelése és a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek gyártása a termelési tevékenység 
során. 
 
 
A fejlesztés hatására a társaság megnövekedett kapacitásának köszönhetően, a társaság ki tudja 
szolgálni a megnövekedett vevői megrendeléseket, ezáltal árbevétel növekedést ért el. Az árbevétel 
növekedés miatt a társaság képes volt tovább növelni eredményét is. Az illóolajgyártás területén az 
export piacra még jellemzőbb a kiváló minőség elvárása így a fejlesztés hatására a társaság ezeknek 
az elvárásoknak is képes megfelelni, ezáltal tovább bővítette export értékesítésből származó 
árbevételét. A társaság a fejlesztés hatására racionalizálta termelési folyamatait, ennek köszönhetően 
az eddig alkalmazott technológiákkal ellentétben jelentős mennyiségű értékes anyagot tudnak kinyerni 
a termékekből, mely új üzleti lehetőséget biztosít a társaság számára. A társaság a fejlesztés 
eredményeként a feldolgozásra bekerülő gyógynövényeket teljes egészében hasznosítani tudja nincs 
szükség a veszélyes hulladék kezelésére.  
 
 
A GINOP-1.2.1-16-2017-00553 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 
2019.12.31-én valósul meg, a közel 497,880 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 
 
A projektről bővebb információt a www.silvestris.hu oldalon olvashatnak. 
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A Silvestris & Szilas Gyógynövényfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság szarvasgedei 
telephelyén befejezésre került 2019.12.31-én, egy komplex fejlesztési program a Széchenyi 2020 
program keretében elnyert 497,880 millió forintos európai uniós támogatás segítségével. A program 
tartalmaz többek között Szuperkritikus folyadék extraktor gépet, Folyamatos rektifikáló oszlop KD6 
rövidutas desztilláló készüléket, valamint a környezettudatos technológiával felszerelt üzemrész 
megvalósítását. 


