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BIOlógiai VÉDekezés a fenntartható jövőért
A Biovéd 2005 Kft mikroszkopikus gombák felhasználásával fejleszt és gyárt biológiai
készítményeket az egészséges növénytermesztésért.
A Biovéd készítmények felhasználása az emberre és környezetre ártalmatlan, a
segítségükkel termelt növények nem tartalmaznak semmilyen szermaradékot.
A Biovéd alapításának fő mozgatórugója az a nemzetgazdasági és globális szinten
egyaránt fellépő igény, és egyben kihívás volt, hogy a mezőgazdasági növényvédelmi
eljárásokban összhangba hozzák a fenntartható jövedelmezőséget a hatékony biológiai
termékek alkalmazásával.
A Biovéd alapításának elsődleges célja az volt, hogy Magyarországon keretet teremtsen a
biológiai védekezésre irányuló kutatások gyakorlati felhasználására. Fejlesztéseink
úttörőnek számítottak a magyar mezőgazdaságban. 1997-ben engedélyeztettük az első
magyar fejlesztésű és gyártású biológiai gombaölő szert, KONI néven, mely hatékony
készítménynek bizonyult a kórokozó gomba által okozott fehérpenészes rothadás ellen.
Számos ökológiai növényvédelmi és termésfokozó készítményt fejlesztettünk ki,
melyekkel hatékonyan csökkenthetőek a károk, illetve természetes úton növelhető a
növények ellenálló képessége.
A fejlesztések eredményei nem csak cégünk szempontjából fontosak, hanem azok
hozadéka nemzetgazdasági szinten is számottevő. A biológiai szerek nem csak
helyettesítik a kémiai szereket, de olyan problémákat is megoldanak, amelyekre a
kémiai szerek nem nyújtanak gazdaságos megoldást. A biológiai növényvédő szerek
segítséget jelenthetnek az unió új agrárpolitikájának való nemzeti megfelelésben is. A
magyar mezőgazdaság számára a kevesebb növényvédő szer felhasználása kitörési
pontot jelenthet.
Az alapítók által kidolgozott kis befektetés igényű tömegtenyésztési és formulázási
eljárás által a vállalat rövid időn belül jelentős versenyelőnyre tett szert, így formulázott
hatóanyagai értékesítése képes volt felvenni a versenyt a multinacionális vállalatokkal.
Mindez lehetővé tette további kutatások, hatóanyag-fejlesztések finanszírozását.
Elköteleztük magunkat a biológiai védekezés mellett. Kutatók vagyunk, akik nem
érik be azzal, hogy a kutatási eredmények hasznosítása megálljon a szakmai
publikációkban! Formulázott hatóanyagaink és világszínvonalú know-how-nk piaci
értékesítésével teret és egyben lehetőséget teremtünk a biológiai védekezés
térhódításának egy élhetőbb jövő érdekében.

A fenntarthatóság, természet- és emberközeliség értékeit a Biovéd 2005 Kft alapításától
fogva tudatosan jeleníti meg vállalati stratégiájában, az értékteremtési lánc minden
egyes pontján.

K+F
K+F stratégia központi elemei:
olyan biológiai növényvédelmi
szerek kutatása és fejlesztése,
melyekre valós igény van a
piacon.

Értékesítés

Beszállítók
Beszállítói partnereink
megválasztsánál kiemelt
szempont az azonos értékrend:
ökológiai szemlélet , üzleti
fairness és lehetőség szerint
magyar tulajdon.

Gyártás
Kis befektetés igényű
tömegtenyésztési és formulázási
eljárás teszi széles körben
elérhetővé termékeinket.

Alapértékeink, melyek a jövőképünk és céljaink teljesítését lehetővé teszik:
-

Speciális szaktudással rendelkező tulajdonosok és vezetők
Jól képzett, elkötelezett munkatársak
Természeti környezet iránti elkötelezettség
Működést átható minőségtudat
Rugalmasság
Családias munkakörnyezet

Értékesítő partnereink
megválasztásánál kiemelt
szempont, hogy legyen tudatos
ökológiai marketing stratégiájuk,
ezáltal értékazonos üzeneteket
és előnyöket juttassanak el a
végfelhasználókhoz.

Végfelhasználók
Amellett, hogy ökolóigai
kutatásaink mozgatórugói mindig
a gazdák valós problémái,
tanácsadás sal, szaktudásunkkal
is hozzájárulunk a közös cél
eléréséhez.

I. A Biovéd 2005 Kft, mint fenntartható, etikus munkahely
Alapításunktól fogva célunk volt egy családias szemléletű és működésű vállalkozás
felépítése. Valamennyi munkavállalónkkal személyes kapcsolatot ápolunk, nem csak a
vezetőkkel, hanem a fizikai dolgozókkal is.
Családi értékek a következő formában vannak jelen vállalatunkban:





munkaidő rugalmassága a vezetői és adminisztratív pozícióban dolgozó
munkavállalók esetében
bejárás támogatása: a vállalat fizeti saját autó komplett benzin költségét, illetve
ha a munkavállaló olyan helyen lakik, ahonnan nem tudná megoldani a bejárást, a
cég saját kisbusszal szállítja a dolgozókat, műszak beosztáshoz igazítva.
a kötelezően adható juttatásoktól eltérő dolgozói juttatások:
o az év végi vacsora kiemelt esemény a cég életében, ahol nem csak őszinte
szavakkal, de bónusz formájában anyagi elismeréssel is megköszönjük
dolgozóink egész éves munkáját.
o fizetés előleg magánéleti gondok esetén, például hiteltörlesztési gondok
esetén egyértelmű segítségnyújtás.

II. A Biovéd
mivoltukban

tulajdonosainak

etikus,

felelősségteljes

magatartása

tulajdonosi

Magunkat elsősorban szenvedélyes és elkötelezett kutatóknak, és semmiképpen nem
üzletembereknek tartjuk. Üzletvitelünk, kutatási projektjeink, stratégiai partnereink,
beruházási területeink megválasztásának elsődleges szempontja nem a profit, hanem a
piacon egyedülálló hatékonyságot és minőséget felmutató ökológiai termékek fejlesztése
és gyártása.
Cégtulajdonos és egyben kutatási vezetőnk dr. Bohár Gyula aktív kapcsolatban áll a piac
legfontosabb szereplőivel, a gazdákkal, valamint a magyarországi és nemzetközi
növényvédelmi kutatás főbb szereplőivel. Közös cél, hogy a gazdák felmerülő
problémáira tudásmegosztás által, közös erővel, összefogással megoldást találjunk.
Számos országos, regionális és nemzetközi kutatási projekt sikeréhez járul hozzá a
Biovéd szaktudással és aktív K+F kapacitással, tevékenységgel. Az elmúlt évek
kiemelkedő projektjeinek listája a pályázati anyaghoz mellékelve olvasható.
A vállalati működés optimális kialakításakor egyetlen szemponton volt a hangsúly: az
értékteremtési lánc egészét azon a költségszinten tartani, hogy a kifejlesztett és gyártott
termékeket széles körben elérhető áron lehessen piacra vinni. A vállalati értékeknek
megfelelően nem csak a végtermék biológiai, hanem a teljes gyártási folyamat
figyelembe veszi a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjait.

Legfőbb értékesítő partnerük, a KWIZDA Agro értékesítő tevékenységét ingyenes
szaktanácsadás és laboratóriumi vizsgálatok mellett, kedvező árstruktúrával támogatjuk
azon cél érdekében, hogy a megfelelő időben (mezőgazdaságban kiemelt szempont az
időbeliség), megfelelő minőségben és hatékonysággal, a megfelelő módon
kommunikálva érjék el a gazdák a termékeket. Ebben az évben a KWIZDA Agro kiemelt
minőség díjjal ismerte el a többéves hatékony együttműködésünket, „Outsanding Quality
Achievement” /KWIZDA Agro 2019
Beszállítóink megválasztásánál a termékek gyártásához elengedhetetlen magas
minőségi követelmények mellett, az ökológiai értékrendet és a magyar tulajdont
hangsúlyosan figyelembe vesszük.
2019.03.01. óta együtt dolgozunk az Emberfejlesztés Kft-vel, akivel közös célunk
folyamataink, szervezetünk és partnerhálózatunk olyan minőségű kialakítása, hogy azok
még hatékonyabban szolgálhassák a fenntarthatóságot.

III. Biovéd, mint fair és etikus üzleti partner
Üzleti partnereinket két fő csoportra bontjuk:
1. K+F együttműködések, közös kutatási projektek, melyek teljes mértékben nonprofit
jellegűek
Az évek alatt számtalan kutatási projektben vettünk részt aktívan, ezek listáját csatoltuk
a pályázati anyaghoz. Az egyik, legutóbbi K+F projektünket emelném ki
nemzetgazdasági jelentősége miatt, mely a Gazdaságfejlesztési és Innováció Program
keretén belül valósult meg (GINOP-2.1.1 -15 -2016 -00941):
„Mikrobiológiai készítmények fejlesztése a fenntartható mezőgazdasági termelésért,
valamint az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért”
A kutatási projektekben szaktudásunk mellett cégünk teljes K+F és laborkapacitását
rendelkezésre bocsájtjuk.
2. Üzleti partnereinkkel elsősorban a beszerzés és az értékesítés területén állunk
kapcsolatban.
Az összetett és költség-intenzív engedélyezési eljárások miatt elengedhetetlen az
érdekelt felek összefogása. Az engedélyezés költségét jelentősebb mértékben az
értékesítő partner viseli, viszont a szaktudás megosztása, a kísérleti eredmények
szállítása és több esetben az engedélyezési hatóság számára nyújtott szaktanácsadás a
Biovéd területe. Ez az időigényes tevékenység-sorozat szintén nem profitvezérelt, hiszen
a forgalmazási és felhasználási engedély ilyen esetekben sokszor a finanszírozót, vagyis

az értékesítő partnert illeti, számunkra csak a lehetőséget biztosítja a termékek
gyártására, értékesítésére és ezáltal további kutatások finanszírozására.
Az értékesítő partner szigorú, gyártási tételenként minősített élelmiszervizsgáló
laboratóriumban ellenőrzött, az EUs szabályozási szintnek maximálisan megfelelő
minőségi követelményrendszerének a Biovéd maximálisan eleget tesz, melyet ez évben a
legnagyobb partner, a Kwizda Agro díjjal ismert el. („Outsanding Quality Achievement”)

IV. Társadalmi felelősségvállalás
A menedzsment tudományágában nem járatos cégvezetőkként úgy folytattunk aktív CSR
tevékenységet, hogy nem is tudtunk róla.
Készítményeink társadalmi hasznossága és a korrekt üzleti kapcsolatok mellett,
szívügyünk szűk környezetünk jól-létének közvetlen támogatása.
Anyagi juttatások és eszközök formájában egyaránt támogatjuk a helyi kulturális és
sportegyesületeket.
o A kemestaródfai önkormányzatot a pályázati önköltségek finanszírozásában
rendszeresen támogatjuk.
o Pinkamindszenti önkormányzat által fenntartott Integrált Közösségi Tér havi
költségeit teljes egészében átvállaltuk.
o Kulturális eseményeket, falunapokat Kemestaródfán, Pinkamindszenten és
Vasalján egyaránt támogatunk.
o A vasaljai focicsapat és a csákánydoroszlói tekecsapat hivatalos szponzora a
Biovéd Kft.
o Nyugdíjazott dolgozónk által működtetett kutyaiskolát megmentettük a
hontalanságtól azáltal, hogy az általunk megvásárolt területükön most már
bérleti költségek nélkül és zavartalanul folytathatják oktató tevékenységüket.
o Régiónk több községében eszközparkunkkal támogatjuk a Tündérkert
kezdeményezést, melyben a faluban született újszülött gyermekek után ültetünk
egy őshonos gyümölcsfát.
Az állatvédelem szintén szívügyünk: 40 kóbor kutyát fogadtunk örökbe,
személyiségjegyeiket figyelembe véve, valamint szakértő kutyaoktatók segítségével
alakítottunk ki és biztosítunk nekik nyugodt, zavartalan életteret.
V. Környezettel szembeni etikus magatartás
Gyártási folyamataink során igyekszünk messzemenőkig figyelembe venni a
környezetvédelmi szempontokat. Készítményeink ökológiai jellege miatt egyrészt
termékeinkkel szemben elvárás, másrészt vállalati filozófiánk alapköve.

Az utóbbi években zajlott technológiai fejlesztések mozgatórugói a pazarlásmentességre
való törekvéseink voltak. Olyan folyamatokkal dolgozunk, melyek a készítményekben
közvetlenül fel nem használható melléktermékek hasznosíthatóságát is biztosítják.
Energiánk jelentős részét megújuló energiaforrásból nyerjük.
Több hektáros területeinken féltve óvjuk a biodiverzitást, fokozottan figyelünk arra,
hogy a hasznos rovarok számára életteret biztosítsunk. Többek között: nem nyírjuk a
szegélyeket, tudatosan meghagyjuk területeinken az érintetlen természeti állapotokat –
ezzel vállalva akár annak a kockázatát is, hogy egy üzleti partner előtt a lenyíratlan fű
miatt cégünk imázs-veszteséget szenved.
A legnagyobb gyártó épületünk eredetileg istálló volt, így sok fecskefészket örököltünk. Az
épület költési időszakon kívül végzett felújításánál fokozottan ügyeltünk a meglévő
fecskeállományra. A felújítás során a régi fecskefészkek beépítésre kerültek, ezért helyi, őrségi

fazekasokkal együttműködve műfecskefészkeket alakítottunk ki, amiket sikerült is
elfogadtatni a fecskékkel, amikből az átlagnál jóval több van a területeinken. Annak
érdekében, hogy a fecskék és a területen élő békák élelme biztosított legyen,
többhektáros területeinken megtagadtuk a szúnyogirtást.

Zárszó
Az Üzleti Etikai Díjra való pályázatunk célja annak bemutatása, hogy mindennapi
apróságokkal is sokat tehetünk egy élhetőbb jövőért, hiszen „kis lépések összessége
nagy ugrást eredményezhet”.
Tisztelettel köszönjük, hogy időt szánt vállalatunk értékrendjének, mindennapjainak
megismerésére.

