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26 Ιουνίου 2019 

Η BASF εισέρχεται στην αγορά των σπόρων ηλίανθου 

◼ Η BASF υπογράφει συμφωνία διανομής με κορυφαία εταιρεία   
σπόρων ηλίανθου στην Ευρώπη 

◼ Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των γεωργικών λύσεων για τους 
παραγωγούς  ηλίανθου σε όλη την Ευρώπη 

◼  Οι πρώτες κυκλοφορίες στην αγορά αναμένονται το 2020 
 

Limburgerhof, Γερμανία - Ο ηλίανθος είναι μια σημαντική και ταχέως 

αναπτυσσόμενη καλλιέργεια, ειδικά στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη 

αγορά στον ηλίανθο παγκοσμίως, με την αξία της να εκτιμάται σε €1,3 δισ. 

Προκειμένου να εισέλθει στην αγορά των σπόρων ηλίανθου και να συμπληρώσει το 

υπάρχον χαρτοφυλάκιό της, η BASF υπέγραψε συμφωνία διανομής με την εταιρεία 

Euralis Semences. Στόχος είναι να αξιολογηθεί και να εισέλθει στην αγορά μια σειρά 

καινοτόμων υβριδίων ηλίανθου, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της 

έρευνας και ανάπτυξης, προσφέροντας έτσι στους καλλιεργητές ηλίανθου 

πανευρωπαϊκά ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο γεωργικών λύσεων. Τα 

υβριδικά προϊόντα θα περιλαμβάνουν την τεχνολογία Clearfield® Plus της BASF, 

συνδυάζοντας την προηγμένη γενετική και τη φυτοπροστασία. Οι πρώτες 

κυκλοφορίες στην αγορά υβριδίων ηλίανθου αναμένονται το 2020. 

«Ο ηλίανθος αποτελεί βασική καλλιέργεια για την Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα 

επωφελής για την υγεία και  πολύ σημαντική στη σύγχρονη διατροφή. Ο ηλίανθος 

είναι επίσης μείζονος σημασίας για την αμειψισπορά. Με αυτή τη συνεργασία, 

επενδύουμε περαιτέρω στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των σπόρων και των 
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χαρακτηριστικών μας προκειμένου να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί (αποτελεσματικοί) 

συνεργάτες για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Livio Tedeschi, Ανώτερος 

Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την ΚΑΚ στον 

τομέα Agricultural Solutions της BASF. 

Ο συνεργάτης της BASF, η Euralis Semences, είναι μια κορυφαία εταιρία σπόρων, 

που συμμετέχει σε ένα από τα καλύτερα ερευνητικά προγράμματα για τον ηλίανθο 

στον κόσμο. Εκτός από τη συμφωνία διανομής με την BASF, η εταιρεία Euralis θα 

συνεχίσει να διανέμει το χαρτοφυλάκιο της με την επωνυμία Euralis. 

 

 

Λάβετε τα τελευταία δελτία τύπου από την BASF μέσω του WhatsApp στο smartphone ή το 
tablet σας. Εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδήσεων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
basf.com/whatsapp-news. 

Σχετικά με τον τομέα Agricultural Solutions της BASF 
Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την 

ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον. 

Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τους αγρότες, 

τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, τους ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και 

άλλους. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε μία 

ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει σπόρους και γενετικά χαρακτηριστικά, χημική και 

βιολογική φυτοπροστασία, διαχείριση εδάφους, φυτοϋγεία, αντιμετώπιση παρασίτων και ψηφιακή 

γεωργία. Με μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο, το χωράφι, τα γραφεία και την παραγωγή, 
συνδυάζουμε καινοτόμο σκέψη και πρακτική δράση ώστε να παρέχουμε ιδέες που μπορούν να 

υλοποιηθούν στην πράξη – για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2018, ο τομέας μας 

κατέγραψε πωλήσεις €6,2 δισεκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα μας www.agriculture.basf.com ή ένα από τα κανάλια μας στα social media. 

Σχετικά με τη BASF 
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 122.000 εργαζόμενοι 

του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 
σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις περίπου €63 δισεκατομμυρίων το 2018. Η 

BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary 

Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 
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Σχετικά με την Euralis Semences 
Η Euralis Semences αποτελεί τμήμα των σπόρων της Γαλλικής συνεταιριστικής ομάδας Euralis. 

Δημιουργήθηκε πριν από 60 χρόνια, η εταιρεία εξειδικεύεται στην έρευνα, παραγωγή και διανομή 

σπόρων καλαμποκιού, ηλίανθου, ελαιοκράμβης, σόργου και σόγιας και επενδύει το 13% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών της στην έρευνα. Με περισσότερο από 20% μερίδιο μετοχών στις πολύ 

τεχνικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, η Euralis Semences είναι ένας από τους ηγέτες στην 

ευρωπαϊκή αγορά ηλίανθου. 
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