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Informacja prasowa 

3 grudnia 2018 

BASF Agricultural Solutions podsumowuje rok 2018 na konferencji 

prasowej 

3 grudnia 2018 roku odbyła się konferencja prasowa BASF Agricultural Solutions 

podsumowująca mijający sezon. Do nowego biura BASF Polska przybyli dziennikarze 

mediów prasowych, internetowych i telewizyjnych. Konferencję poprowadziła Monika 

Glen – Kierownik Działu Komunikacji i Serwisów. 

 

Cezary Urban – dyrektor działu BASF Agricultural Solutions podsumował  rok 2018 

wskazując na duże znaczenie, jakie miało przejęcie części aktywów od firmy Bayer 

oraz podkreślając, jak bardzo ważny jest dla nas rozwój i innowacje przy 

jednoczesnym oferowaniu rozwiązań praktycznych dla naszych klientów. 

 

Dużo niższe opady oraz wysokie temperatury od połowy kwietnia były istotnym 

elementem wpływającym na rozwój rynku w 2018 w Europie - powiedział Jacek Brol 

– Kierownik Działu Marketingu. Spadki wartości rynku obserwowaliśmy także  

w Polsce. W nadchodzącym roku powinniśmy być przygotowani na bardzo niskie 

powierzchnie upraw rzepaku w Europie co może wpłynąć na lekkie podwyżki cen. 

Niskie zbiory pszenic oraz niski poziom zapasów mogą wpłynąć na utrzymanie się 

atrakcyjnych cen pszenicy oraz innych zbóż. Niskie ceny jabłek niosą ryzyko obniżki 

wartości rynku fungicydowego. 

Jacek Brol wskazał także na innowacyjne rozwiązania, które już są lub za chwilę 

pojawią się w ofercie  BASF, m.in. kompletną platformę Xarvio® w zakresie „digital 



   

 

farming” oraz Revysol® – nową substancję aktywną - należącą do grupy inhibitorów 

biosyntezy steroli. 

 

Otrzymujemy coraz więcej informacji dotyczących nielegalnych oraz podrobionych 

środków ochrony roślin – zaznaczyła Natalia Gackoska – Specjalista ds. Rejestracji - 

przedstawiając działania BASF oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w tym 

zakresie. 

O nowej zaprawie nasiennej, która znajdzie się w ofercie handlowej  

w przyszłym sezonie, opowiedział Tomasz Jaskulski – Regionalny Doradca 

Agrononomiczny. Wskazał na ulepszoną formulację, opartą o nową substancję 

aktywną - Xemium®.  

 

Portfolio fungicydów do ochrony warzyw i truskawki powiększy się o nowy produkt – 

powiedział Marcin Chojecki – odpowiedzialny za produkty do ochrony warzyw  

i roślin strączkowych. Fungicyd ten uzupełnia ofertę produktów do ochrony warzyw  

i tym samym możemy już mówić o pełnym systemie ochrony od BASF. Rozszerzoną 

rejestrację ma także herbicyd Wing® P 462,5 EC. Teraz można go stosować nie tylko 

w kukurydzy, ale także w uprawach strączkowych oraz w warzywach.  

 

Odmiany nasion rzepaku jarego, które znalazły się w ofercie na nadchodzący sezon, 

pokazał Tomasz Kowal – Kierownik ds. Sprzedaży Nasion. Wymienił także 8 

powodów, dla których warto wybierać odmiany mieszańcowe InVigor®. 

 

Nowy system klamry pirymetanilowej, oparty o fungicyd do ochrony jabłoni Faban® 

400 SC, przedstawił Tomasz Lewandowski odpowiedzialny za produkty do ochrony 

sadów. Na zakończenie zaprosił także na kolejną edycję konferencji FruitPro, która 

odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2019 na terenie Targów Kielce. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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.  

 

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. 
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