
A Biohelp International cég a közép kelet euró-
pai régióban működő bio gazdálkodók input 
termékekkel és szakmai tudással történő támo-
gatását tűzte ki a zászlajára. 
 
A támogatás hátterét  a biohelp Austria több 
mint három évtizedes osztrák szakmai tapaszta-
lata, szaktanácsadói  és kiváló termékei biztosítják. 
 
A bio termelők mellett az európai szerkivonások 
és a rezisztencia miatt egyre szélesebb körben 
használják termékeinket a konvencionális 
partnereink is! 

www.biohelpinternational.com
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Szakmai életút:  
   1994-ben végeztem a Mosonmagyaróvári 
Agrártudományi egyetemen. Szakirányom a 
vetőmag nemesítés, feldolgozás volt. 
   5 év termelésben eltöltött időszak után 1999-
ben léptem be az RWA Magyarország Kft. 
csa pa tába mint vetőmag üzletág vezető. 
   2009-ig voltam üzletág vezető majd 
értékesítési vezető, 2019-ig 10 éven 
keresztül pedig a cég ügyvezetőjeként 
áttam el feladataimat. 
   Szakmai kompetenciám mellett a nyíltság és 
a partnerekkel, kollégákkal való korrektség 
jellemzi a munkámat. 
   2019 év végén kértek fel az RWA bio input 
cégének a Biohelp International-nek a 
vezetésére. 
   Bízok benne, hogy Ön is hamarosan 
kipróbálja termékeinket és a 
partnereink között üdvözölhetjük! 
  

Szakterületek 
  
Gyümölcsösök 
Szakmai tréning a termékeink leghatékonyabb 
felhasználása érdekében 
 
Kertészet kultúrák 
A poszméhek hatékony alkalmazása, s széles 
termékkör felhasználásának a szakmai támo-
gatása 
 
Szőlészet 
Hatékony, megbízható és hosszútávú ellenálló 
képességet biztosító termékek sora 
 
Széleskörű szakmai kompetencia a    
következő területeken 
Drónnal történő Trichogramma kijuttatása a 
kukorica legsúlyosabb rovarkártevőivel szem-
beni védekezésre (bio és konvencionális part-
nerek)  
A termékek raktárról történő gyors elérhetősé -
gének a biztosítása  
Vetőmag fajták felhasz- 
nálásának a szakmai 
támogatása 
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A Biohelp szakértelme 
Ausztriában 
  
• 33 év szakmai tapasztalata 
 
• Ausztria piacvezetője a bio input anyagok 

területén 
 
• biológiai hatóanyagok és hasznos rovarok 

regisztrációja 
 
• termelői szaktanácsadás 
 
• széleskörű tapasztalatok a mikroorganizmusok 

területén 
 
• tápanyag utánpótlás terén szerzett széleskörű 

ismeretek 
 
• feromonok 
 
• termékek gyártása,teljeskörű logisztikai támo-

gatással 
 
• saját logisztikai hálózat 
  

A Biohelp 
International 
üzletpolitikája 
  
• Széles körű saját Bio vetőmag portfólió 
 
• Organikus tápanyag utánpótlási 

anyagok és növénykondícionálók 
 
• Bio növényvédőszerek: 
        – hasznos rovarok 
        – mikroorganizmusok 
        – feromonok 
        – biostimulátorok 

 
• Rendszeres szántóföldi szemlék közösen a 

partnerekkel 
 
• Szakmai tréningek 
 
• Direkt termék támogatás 
 
• Szoros együttműködés az RWA 
   Magyarország Kft. szakembereivel, 
   logisztikájával 
 
• A biohelp Austria termékportfóliójá- 
   nak az elérhetősége 

Az Ön szakértője


