
 

NOVOSIL 
 

A NOVOSIL olyan virágzásban is használható növénykondicionáló készítmény, amely a 

növényi immunrendszer és a növekedés természetes stimulátora, egyben hatékony a 

gombás fertőzések megelőzésében is. 

 

A készítmény a szibériai jegenyefenyő tűleveléből nyert extraktum vizes emulziója. A 
terméket a Novoszibirszki Akadémiai Város kutatói dolgozták ki. A szuszpenziót jelenleg is 
Oroszországból szállítjuk, a munkaoldatot már Magyarországon állítjuk elő. 

 

A Haszonállat-génmegőrzési Központ Méhészeti és Méhbiológiai Intézet (Gödöllő) 

vizsgálata szerint a készítmény méhekre nem veszélyes, így virágzásban is 

alkalmazható, illetve kifejezetten ajánlott. 

 

Hatóanyagait tekintve biológiailag aktív Triterpénsav tartalmú növekedés stimulátor, 
kontakt gomba ellenes és természetes immunstimuláló szer. Az anyag immunstimuláló 
hatása során bekapcsolja a növények indukált rezisztenciáját, amely megnöveli a 

növények betegségekkel szembeni ellenálló képességét. 

 

A 2019-es évben kukoricában és napraforgóban tesztelve, termelői visszajelzések alapján 
hektáronkénti 200-600 kg terméstöbbletet eredményezett egy egyszeri 1 l/ha-os 

dózis. Ami köszönhető a NOVOSIL hatására a szövetekben nagyobb kötött víztartalom 
megnövekedésének, ugyanis ez eredményezi az intenzívebb anyagcsere folyamatokat. 

 

A jobb eredményeket rendszerint az aszályosabb, jobban kitett területekről kaptuk, mely 
a növények stressztűrő képességének növelésével magyarázható.  

 

2019 augusztusában egy házi kísérletet is indítottunk, mely gabona (Nádor) 
magcsávázásán, majd lombkezelésén alapult a kontrollhoz viszonyítva. A kísérletet 
szeptember 28.-án zártuk, zöldtömeg méréssel. 

 

A számok a következő képen alakultak: 

 

Magkezelés a kontrollhoz képest    25,49%    zöldtömeg növekedést eredményezett.  

Magkezelés és egyszeri lombkezelés 29,41% növekedést produkált zöldtömeg 
tekintetében. 

Magkezelés és kétszeri lombkezelés    31,37%    -kal növelte a lombozatot. 

 



 
2019 aug. 20. - 2019 szept. 28. Nagykáta, Házi kísérlet. 

 

2019 aug. 20. - 2019 szept. 28. Nagykáta, Házi kísérlet. 

Tapasztalatok alapján teljes növény stimuláció! Gyökértől a lombozatig egyaránt fokozott, egyenletes 

növekedés tapasztalható az intenzív növekedési szakaszban. 



 

(2019 október 14. Enying) Enyingi agrár Zrt. NOVOSIL-es csávázás eredménye. Balra kezeletlen, jobbra kezelt. 

 

A fotók 2020. 03. 11. (Jászapáti), Járvás István gazdaságában készültek. Az egyliteres dózisú kezelést 2019. 

őszén kapta a gabona. Jól kivehető az alsó képen, a kezelt területen az erőteljesebb bokrosodás. 



 

A képek 2019 augusztus 2.-án készültek, az Alattyányi tejtermelő Kft. területén. Jól látható különbség a fenti 

kezelt és lenti kezeletlen növényeken. A kezelt növények egyöntetűen alacsonyabbak, zömökebbek és 

zöldebbek voltak. A kezelt területen még bőven tartott a szemtelítődés folyamata, amit aratás után a kombájn 

is visszaigazolt! 

 



 
A képek 2019. augusztus 26.-án Besenyszögön készültek, Tiszasüly határához leginkább közeli területeken 

Nyeső Illés gazdaságában. A kezelt kezeletlen állomány megkülönböztetéséhez itt sem kellett sokat 

vizsgálódni. A különbség 200kg/ha lett a kezelt területek javára. 

 
Azt gondolom az eddigi tapasztalataim szerint, az általam értékesítésre és már 
felhasználásra került több mint 8000ha-on alkalmazott NOVOSIL-ről, hogy mindenhol 
kiválóan megállta a helyét. Az előző évről kukorica, napraforgó, repce, szója, gabona és 
gyümölcsösök eredményei mind azt igazolják, hogy jelentős terméstöbbletet lehet 
elérni az anyag használatával, amellett, hogy egészségesebb kultúránk is lesz! Jól 
keverhető, tankmix-ben egyszerűen kijuttatható. 
 

Javasolt dózis 1 liter/ha. Fenólógiai fázistól függően, többször ismételhető. 
 
 
További referencia elérhetőségekért, kérem keressenek bennünket bizalommal!!  
 
 
 
Gulyás Gábor Zoltán 
kiemelt szaktanácsadó 
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