
BIOPLANET S. C. A. 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Via Masiera prima, 1195. 

47521- Cesena (FC) 

OLASZORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Szövetkezet 

 
Weboldal link 
www.bioplanet.eu 

Kapcsolat 
Telefon: +39 0547 632212 

E-mail: info@bioplanet.eu 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
- 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1998 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A szövetkezet vezető helyet foglal el a kártevők természetes ellenségeinek (rovarok és 

atkák) felnevelésében, a biológiai védekezésben. 

Fő célja az integrált növényvédelem és a biológiai védekezés fejlesztése a 

mezőgazdaságban, a kizárólag vegyszeres készítményeken alapuló növényvédelmi 

stratégiák alternatívájaként. 

A szövetkezet termékeit elsősorban védett növénykultúrákban, de szabadföldön, 

gyümölcsösökben és a tájgazdálkodásban is felhasználják. 

A Bioplanet a természetes ellenségek alkalmazásának fejlesztésével együtt más alacsony 

kockázatú kontroll módszerek kifejlesztésével is foglalkozik, azzal a céllal, hogy 

optimalizálja az integrált növényvédelmi stratégiákat és elősegítse a mezőgazdasági 

rendszerek megújulását. A szövetkezet támogatja azt az elképzelést, hogy a magas 

minőség és a valódi környezeti fenntarthatóság egyszerre valósuljon meg. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 

 Ügyfelek/kedvezményezettek: mezőgazdasági vállalkozások 

 Tagi alkalmazottak 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
Olaszország: a bevételek 50%-a; 

Európa: a bevételek 40%-a; 

Észak-Amerika és a volt Szovjetunió területe: a bevételek 10%-a. 

 
Bevételek 
12 millió euró 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
Tagi munkavállalók 

10 tag és más alkalmazottak 

 
Szavazási folyamat 
Egy tag-egy szavazat, függetlenül a befizetett részjegy nagyságától. 

 
A tagság előnyei 
Nyereséges működés a szövetkezet révén. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A Közgyűlés: 

 határoz az általános irányelvekről; 

 jóváhagyja a költségvetést és a zárómérleget; 

 megválasztja az igazgatóságot. 

Minden tag részt vesz a döntéshozatali folyamatban. 

A nem tag munkavállalók bevonása is megtörténik. 

Az igazgatóság az elnököt és alelnököt belsőleg nevezi ki. 

A döntéseket online teszik közzé a különböző vezetők és tagok között. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

Online találkozó heti rendszerességgel kerül megrendezésre. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács teljes egészében a tagok közül kerül ki. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
 
 
 
7. ALAPELV:  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

Szociális kölcsön igénybevétele; 

Jelentős visszatérítés a tagoknak. 

 
Szakértelmének köszönhetően a Bioplanet állami 

szervek, magánintézmények, termelői szövetségek és 

termelőszövetkezetek számára ad tanácsot integrált 

növényvédelmi technikák kifejlesztéséhez, valamint 

kutatási és bemutató projektekhez, amelyek a biológiai 

védekezési és innovatív technológiák fejlesztésével 

kapcsolatosak, a környezetbarát mezőgazdálkodás 

szolgálatában. 

 
A szövetkezet tevékenysége a következőkre irányul: 

 a kemikáliák használatának csökkentése a 

mezőgazdaságban a környezetbarát eljárások 

javára, egészségesebb környezet kialakítása a 

gazdálkodók számára, valamint a gyümölcs- és 

zöldséghulladék-mentes termelés lehetővé tétele; 

 a biodiverzitás növelése; 

 védekezési rendszer kialakítása a piacok 

globalizálódása és az éghajlat felmelegedése 

miatt Európába kerülő egzotikus növények 

növényvédőszerei ellen. 
 


