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Informacja prasowa   

 

BASF rozpoczyna produkcję nowego innowacyjnego fungicydu 

Revysol®  

1. Pierwszy zakład produkcji Revysolu znajduje się w Hannibal, w stanie 
Missouri w Stanach Zdjednoczonych 

2. Wkrótce rolnicy na całym świecie będą mogli czerpać korzyści ze 
stosowania nowego fungicydu firmy BASF 

3.      Produkt powinien zostać wprowadzony do obrotu w niektórych   
     krajach w sezonie 2019/2020 

BASF rozpoczyna produkcję swojego najnowszego fungicydu Revysol® w fabryce 

w Hannibal. Dzięki nowej substancji czynnej, firma BASF dostarczy rolnikom na 

całym świecie narzędzie, zapewniające zdrowe uprawy na dłuższy czas oraz 

wzmocni swoją pozycję lidera na rynku fungicydów. Revysol jest pierwszym 

fungicydem produkowanym w zakładzie w Hannibal. Z uwagi na trwające procedury 

rejestracyjne, oczekuje się, że produkt zostanie wprowadzony na pierwsze rynki 

w sezonie 2019/2020.  

„Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Hannibal. Jest to 

znaczący krok ku udostępnieniu tego wysoce skutecznego fungicydu naszym 

klientom” — powiedział Markus Heldt, prezes Agricultural Solutions w firmie BASF. 

Dzięki inwestycji o wartości przekraczającej dziesięć milionów euro, BASF 

udoskonalił swój istniejący system produkcyjny, aby umożliwić wytwarzanie nowej 



   

 

 

O BASF Agricultural Solutions 

Wraz z szybkim wzrostem populacji świat staje się coraz bardziej zależny od naszej zdolności do 

rozwoju oraz prowadzenia zrównoważonej działalności rolniczej i utrzymania zdrowego środowiska. W 

pracy z rolnikami, specjalistami rolnymi, ekspertami od zwalczania szkodników i innymi, naszą rolą jest 

pomoc w osiągnięciu tego celu. Dlatego mocno inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe i szeroki 

zakres działalności, w tym w nasiona i odmiany roślin, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, zabiegi 

agrotechniczne, ochronę zdrowia roślin, zwalczanie szkodników oraz rozwiązania „digital farming”. 

Zatrudniając zespoły ekspertów w laboratorium, w terenie, w biurze i w produkcji, łączymy innowacyjne 

myślenie z konkretnymi, przyziemnymi działaniami w celu stworzenia realistycznych i możliwych do 

zrealizowania pomysłów – dla rolników, społeczeństwa i całej planety. W 2017 r. nasz dział osiągnął 

przychody ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld EUR. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.agro.basf.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych.  

 

substancji czynnej.  

Umiejscowienie pierwszego zakładu produkcji Revysolu w Stanach Zjednoczonych 

podkreśla strategiczne znaczenie tego nowego fungicydu na rynkach 

północnoamerykańskich. „Jesteśmy dumni, że Hannibal to pierwsze miejsce 

produkcji Revysolu” — powiedziała Anne Berg, wiceprezes ds. produkcji na rynki 

amerykańskie w BASF Agricultural Solutions. 

„Do tej decyzji skłonił nas wysoki poziom technologiczny zakładu i doświadczenie 

jego pracowników. Jest to inwestycja w jego przyszły rozwój, który zabezpieczy 

istniejące miejsca pracy oraz pozwoli stworzyć nowe.” 

Oczekuje się, że Revysol stanie się nowym bestsellerem firmy BASF na rynku 

fungicydów. Ma potencjał osiągnięcia sprzedaży o wartości przekraczającej 1 mld 

euro. Firma BASF złożyła wniosek o rejestrację Revysolu w 60 krajach w Europie, 

Azji i Amerykach dla ponad 40 rodzajów upraw. Chroniony prawnie związek został 

opracowany tak, by spełnić restrykcyjne normy przy zachowaniu wyjątkowo 

wysokiej skuteczności i selektywności w szerokim zakresie upraw. Jego szybkie  

i długotrwałe działanie pozwoli rolnikom odnieść korzyści w postaci lepszego 

zarządzania gospodarstwami. Revysol będzie dostępny w specjalnie 

dopasowanych formulacjach dla rolników na całym świecie i pozwoli im lepiej 

chronić uprawy w różnych warunkach wzrostu.  

http://www.agro.basf.pl/


   

 

O firmie BASF 

W BASF tworzymy chemię pozwalającą na zapewnienie zrównoważonej przyszłości. Dlatego łączymy 

sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 

pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal 

wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: wyroby chemiczne, 

ulepszacze, materiały i rozwiązania funkcjonalne, rozwiązania dla rolnictwa oraz ropa naftowa i gaz. W 

2017 roku firm przychody ze sprzedaży firmy BASF wyniosły 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane 

na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji znaleźć można 

na stronie www.basf.com. 

 

http://www.basf.com/

