
Biohelp International este o companie responsa-
bilă cu sprijinirea fermierilor, oferind cunoștințe 
aprofundate axate pe agricultura organică în Europa 
Centrală si de Est. Face parte din grupului austriac 
RWA AG. 
 
Cu o experiență de 33 de ani, Biohelp Austria asi-
gură subsidiarei din România  conceptele de bază 
pentru un suport eficient în agricultura modernă. 
 
Începând din 2019 Biohelp International și-a 
început activitatea comercială în România și 
Ungaria.  
 

 

www.biohelpinternational.com

 

Expertul nostru 

 

Marius Iancu 

Director national de vânzări România 
  
Experiența mea in multiple domenii din agricultură 
îmi conferă un nivel ridicat de înțelegere a nevoilor 
fermierilor si îmi dă posibilitatea de a oferi cele mai 
eficiente soluții.  
Experiență în domeniu: 
 
2007 Absolvent al  Universității de Științe 

Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din 

Timișoara (USAMVBT) – specializarea Ingineria si 
Protecția Mediului în Agricultură 
 
2007-2008    Specialist îngrășăminte organice 
2008-2013    Specialist Semințe  
2013-2019    Specialist îngrășăminte convenționale 
2019-            Biohelp International 

Domenii de specialitate 
  
Livezi 

De la tehnici avansate de polenizare pâna la îndrumarea 
folosirii eficiente a substanțelor active omologate în agri-
cultura organică 
 
Horticultură 

De la introducerea stupilor de bondari pentru polenizare 
pâna la folosirea cu succes a insectelor benefice pentru 
protecția plantelor 
 
Viticultură 

Implementarea tehnicilor sustenabile in controlul bolilor 
și dăunatorilor în vița de vie 
 
Alte domenii de activitate: 

• Cultură mare – tehnologii pentru introducerea entomo-
fagului Trichogramma, respectiv aplicarea cu success a 
îngrășămintelor organice 

• Folosirea feromonilor  
• O gamă variată de semințe  
• Rețea logistică proprie  



Marius Iancu 

Director National de vânzări 
România 
 
Biohelp International Romania 
 
Tel: 0040 735 540 597 
 
Adresa Biohelp International 
Timișoara, Calea Aradului nr 85 A 
România 
 
E-mail:  
marius.iancu@biohelpinternational.com

Expertiza 
  
• 33 ani de experiență 
 
• Lider de piață Austria în agricultura organică  
 
• Producerea în laborator a insectelor benefice și 
omologarea lor precum și a altor agenți organici 
specializați în protecția plantelor 

 
• Servicii de consultanță în contact direct cu fermierii 
 
• Experiență vastă cu microorganisme benefice în 
sănătatea plantelor 

 
• Expertiză în folosirea amelioratorilor și adjuvanților 
 
• Tehnici avansate de folosire a feromonilor 
 
• Rețea logistică proprie  
 
• Livrare directă la client   

Gama de produse 
  

• Portofoliu extins de semințe organice 
 
• Îngrășăminte organice, adjuvanti si biostimulatori 
 
• Produse de protecția plantelor biologice: 
  – Insecte benefice 
  – Microorganisme  
  – Feromoni 
  – Biostimulatori  
 
• Vizite periodice în camp  
 
• Instruri tehnice 
 
 • O strânsă colaborare cu  RWA Raiffeisen Agro 

Romania 

 

Servicii Oferite 

 

• Vizite periodice în câmp  

• Instruiri tehnice 

• Rețea logistică proprie 

• Livrare directă la client  

• O strânsă colaborare cu 

  RWA Raiffeisen Agro Romania 
 

 

CONTACT


