În 2020, simpozioanele de iarnă BASF stau sub semnul profitabilității pentru fermieri
”Bursa Profitabilității” este noul concept adresat fermierilor de top din România
•
•
•

Noutățile din portofoliul companiei cuprind atât produse de protecție a plantelor,
cât și hibrizi de floarea-soarelui
BASF a dat startul concursului ”Liga Profitabilității”, adresat fermierilor de elită
Compania pregătește lansarea unei substanțe active inovative, cu rezultate de
excepție, pentru cultivatorii de cereale

Compania BASF a demarat o nouă serie a simpozioanelor de iarnă pentru fermieri, la început
de sezon 2020 în agricultură. Caravana BASF a ajuns deja în Constanța, Brăila, Călărași,
respectiv Craiova, urmând a vizita toate regiunile din țară, până în luna februarie.
Peste 1000 de fermieri de elită află de la specialiștii BASF Agricultural Solutions, pe parcursul
desfășurării caravanei, cum pot obține profituri maxime, în condițiile specifice regiunilor lor.
Conceptul sub care se desfășoară simpozioanele de iarnă BASF se numește ”Bursa
Profitabilității” și este strâns legat de activitatea de la bursă. Este un domeniu cu care mulți
fermieri s-au intersectat în momentul valorificării recoltelor. Totodată, este un domeniu cu
multe necunoscute pentru un număr mare de agricultori, care nu au avut ocazia de a afla cum
își pot crește profitul prin intermediul tranzacțiilor de cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui
sau soia.
Evenimentele BASF reprezintă, așadar, o introducere în lumea tranzacțiilor pe bursă, despre
care fermierii de elită pot afla mai multe. Bineînțeles, noile tehnologii joacă un rol central în
operarea unui business agro în cel mai profitabil mod cu putință, iar specialiștii BASF
Agricultural Solutions le oferă invitaților informații structurate despre produse de ultimă
generație, capabile să asigure o protecție eficientă a plantelor.
Noutățile BASF Agricultural Solutions pentru 2020 se referă atât la produse noi de protecție a
plantelor, cât și la intrarea pe segmentul hibrizilor de floarea-soarelui. Compania a pregătit
pentru fermieri și o serie de pachete comerciale cu discount-uri atractive, prin care agricultorii
își pot scădea costurile, maximizându-și în același timp producția și implicit profitul.
Noutățile BASF Agricultural Solutions pentru sezonul 2020
Flexity® Duo. Este un nou fungicid BASF, ideal pentru primul tratament la cultura de grâu,
care conține 2 substanțe active, metrafenonă și piraclostrobin. De fapt, Flexity® Duo este un
pachet fungicid, fiind format din 2 produse: 5 litri Flexity și 10 litri Retengo. Un pachet Flexity®
Duo este suficient pentru tratarea a 20 hectare grâu, cu dozele recomandate de 0.25 litri/ha
Flexity amestecat împreună cu 0,5 litri/ha Retengo și se poate aplica de la sfârșitul înfrățitului
și până la înflorit. Flexity® Duo combate principalele boli ce apar primăvara devreme: făinarea,
rugina brună, rugina galbenă, pătarea reticulară și arsura frunzelor. Deoarece Flexity® Duo
este un produs nou, BASF a pregătit și o ofertă specială, pachetul perfect pentru primul
tratament. Achiziționând 1 pachet fungicid Flexity® Duo împreună cu 2 pachete din erbicidul
Biathlon® 4D, fermierii vor beneficia de un preț cu 5% mai mic față de prețul recomandat al
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produselor achiziționate separat.
Revysol® este o nouă substanță activă fungicidă, revoluționară, din familia triazolilor, capabilă
să asigure un spectru larg de combatere a bolilor din culturile de cereale păioase, maximizând
profitul și calitatea recoltelor. Fermierii vor putea beneficia de noile produse BASF pe bază de
Revysol începând cu anul 2021. Anul 2020 va fi primul an de activități comerciale cu semințe
de floarea-soarelui, anul în care BASF va lansa doi hibrizi în segmentele Clearfield® și
Clearfield® Plus, urmând ca în viitor, după o testare minuțioasă, compania să lanseze un
număr semnificativ de hibrizi adaptați condițiilor din tara noastră.
Hibridul Coloris® CL este un hibrid de floarea-soarelui de tip Clearfield®, semitimpuriu, cu
producții stabile în condiții de stres climatic. Este performant și ușor de cultivat, având o
toleranță genetică ridicată la Orobanche, de la rasa A la G, acoperind practic toate rasele
existente în acest moment în România. Este un hibrid viguros, cu o creștere rapidă și o bună
uniformitate a culturii în primăvară. Se pretează pentu o cultură mediu intensivă sau intensivă.
Hibridul Coloris CL prezintă avantajul unui control robust al buruienilor prin folosirea sistemului
Clearfield® sau a erbicidului Pulsar® 40.
Hibridul Loris CLP este un hibrid de floarea-soarelui Clearfield® Plus cu o producție ridicată de
ulei, adecvat pentru o tehnologie intensivă, unde își poate atinge potențialul maxim de
producție. Este performant și stabil, chiar în condiții de stres, fiind recomandat pentru o
tehnologie intensivă. Hibridul are o toleranță genetică foarte bună la Orobanche Cumana, de la
rasa A până la rasa G. Cultivatorii de Loris CLP vor beneficia de controlul puternic și flexibil al
buruienilor în postemergență prin folosirea erbicidului Pulsar® Plus. Principalele caracteristici
ale hibridului Loris CLP sunt: maturitate semitimpurie, vigoarea timpurie foarte bună,
robustețea, toleranța foarte bună la cădere și conținutul foarte ridicat de ulei.
Pachetele promoționale pentru 2020 se adresează tuturor cultivatorilor de cereale, porumb sau
floarea-soarelui care urmăresc productivitate și profitabilitate crescute în fermă. Ofertele sunt
calibrate pentru suprafețe și nevoi diferite, cuprinzând atât hibrizi, cât și produse de protecție
sau pachete complete pentru o tehnologie performantă.
Concursul ”Liga Profitabilității” pentru fermieri
BASF Agricultural Solutions își propune să identifice fermierii care vor reuși să acționeze întrun mod cât mai profitabil în 2020, cu ajutorul produselor companiei. În acest scop, BASF a
creat ”Liga Profitabilității”, un concurs care urmărește să îi premieze pe cei mai buni 24 de
fermieri și să promoveze alături de aceștia bunele practici în agricultură.
Concursul ”Liga Profitabilității” se desfășoară în perioada 14 ianuarie 2020 – 15 noiembrie
2020, cuprinzând două etape: perioada de înscriere și perioada de acumulare a punctelor.
Există 9 categorii de concurs, iar premiile au o valoare totală de 154.855 lei + TVA
O altă noutate anunțată de reprezentanții BASF Agricultural Solutions România este pagina
oficială de Facebook, unde fermierii pot descoperi soluții la problemele lor, pot afla știri din
agricultură, sfaturi utile și informații despre plantele de cultură, dar și despre agenții patogeni,
buruienile sau dăunătorii care afectează producția. De asemenea, fermierii pot intra în legătură
cu experții BASF și le pot pune întrebări.
Caravana BASF continuă turneul național al simpozioanelor până în data de 11 februarie
2020. Lista completă a evenimentelor BASF este disponibilă pe site-ul companiei.

Declarația lui Marijan Tomsic, Country Manager BASF România:
”Am intrat într-un nou deceniu, ceea ce m-a făcut să mă gândesc la evoluția Agribusiness-ului
din România, la strategia și variabilele din spatele unei culturi profitabile. În cadrul Bursei
Profitabilității BASF aprofundăm factorii care influențează succesul unei astfel de culturi. Vrem
să contribuim la un viitor durabil, iar fermierii sunt partenerii cu ajutorul cărora reușim să creăm
soluții inovatoare, care să asigure succesul agriculturii din România. De-a lungul istoriei
companiei, doar prin parteneriat și prin înțelegerea nevoilor fermierilor, specialiștii BASF au
putut inova și aduce schimbări notabile în agricultură. Așa au apărut, spre exemplu,
substanțele active epoxiconazol, acum aproape 30 de ani, sau, mai recent, fluxapiroxad, care
au revoluționat tehnologia de protecția plantelor. Sunt convins că și în viitor, împreună, vom
vedea inovații ce vor schimba agricultura.”

Despre divizia BASF Agricultural Solutions Division
Cu o populație în creștere rapidă, lumea devine din ce în ce mai dependentă de capacitatea
noastră de a dezvolta o agricultură sustenabilă și de a păstra un mediu sănătos. Colaborând
cu agricultori, profesioniști în agricultură, experți în managementul dăunătorilor și alții, ne
asumăm să contribuim la acest lucru. De aceea, investim în cercetare și dezvoltare și într-un
portofoliu complex, inclusiv de semințe și trăsături genetice, soluții chimice și biologice pentru
protecția culturilor, gestionarea solului, sănătatea plantelor, controlul dăunătorilor și agricultura
digitală. Cu echipe de experți în laboratoare, pe câmp, la birou și în unitățile de producție,
conectăm gândirea inovatoare și activitatea practică de zi cu zi pentru a crea idei ale lumii
reale care funcționează - pentru agricultori, societate și planetă. În 2018, divizia noastră a
generat vânzări de 6,2 miliarde de euro.
Pentru mai multe informații, vizitați www.agriculture.basf.com sau oricare dintre canalele
noastre de social media.
Despre BASF
În cadrul BASF dezvoltăm chimia viitorului. Noi îmbinăm succesul economic cu protecția
mediului și responsabilitatea socială. Cei aproximativ 122.000 de angajați ai grupului BASF
lucrează pentru a contribui la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape
fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este organizat în şase segmente: Chimicale, Materiale,
Soluţii Industriale, Tehnologia Suprafeţelor, Nutriţie şi Îngrijire şi Soluţii pentru Agricultură.
BASF a generat o cifră de afaceri de aproximativ 63 mld. € în 2018. Acţiunile BASF sunt
tranzacţionate la bursa din Frankfurt (BAS) şi ca American Depositary Receipts (BASFY) în
SUA. Puteţi afla mai multe informaţii, accesând www.basf.com.

