
Την εμπειρία AgCelence® στην παγκόσμια αλλά και κυπριακή γεωργία, με επίκεντρο την καλλιέργεια πατάτας, μοιράστηκε η BASF με 

τους συνεργάτες της σε μία άρτια οργανωμένη εκδήλωση στην Ακτή του Κυβερνήτη με θέμα «Plant Health». 

 

 

Η AgroLan Ltd σε συνεργασία με την BASF Ελλάς ΑΒΕΕ παρουσίασε το νέο 

εμπορικό σήμα AgCelence® στην Κύπρο, με ειδικό συνέδριο που διοργάνωσε την 

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Θάλασσα», στην Ακτή του 

Κυβερνήτη. Περισσότεροι από 50 προσκεκλημένοι συμμετείχαν στην εκδήλωση. 

Υπεύθυνοι των επαρχιακών τμημάτων Γεωργίας και του Υπουργείου Γεωργίας, 

εκπρόσωποι έγκριτων ερευνητικών κέντρων, γεωπόνοι, σημαντικοί Παραγωγοί του 

νησιού, στελέχη της AgroLan καθώς επίσης και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας 

(Κ. Πολύβιος Λαζαρίδης) ήταν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου 

παρουσίασης του Cabrio® Duo και του εμπορικού σήματος AgCelence® που έγινε 

από τον εκπρόσωπος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ (Κ. Στέργιο Μπιτιβάνο – Τεχνικό 

Ανάπτυξης Αγοράς). 

 

Λίγα λόγια για το CABRIO® DUO 4/7.2 EC 

Το CABRIO® DUO 4/7.2 EC είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με την ιδιαιτερότητα να 

ελέγχει ταυτόχρονα τον Περονόσπορο και το Ωίδιο, με ψεκασμούς καλύψεως της 

φυλλικής επιφάνειας. Αποτελείται από δύο δραστικές ουσίες, το dimethomorph και 

το pyraclostrobin. Είναι εγκεκριμένο για την τομάτα υπαίθρου και θερμοκηπίου, το 

αγγούρι και το κολοκύθι θερμοκηπίου, το πεπόνι και το μαρούλι υπαίθρου, καθώς 

και για την πατάτα. Προσφέρει άριστη προστασία του φυτού. 

Σε πειράματα που διενεργήθηκαν στη χώρα μας σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής, 

υπαίθριας, αλλά και βιομηχανικής τομάτας, για προσβολή από Περονόσπορο, το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν CABRIO® DUO έδειξε άριστη αποτελεσματικότητα 

προσφέροντας απόλυτη προστασία της καλλιέργειας από την ασθένεια. 

 

Λίγα λόγια για το AgCelence® 

Το AgCelence® της BASF αποτελεί σήμα κατατεθέν της BASF. Προέρχεται από 

τις αγγλικές λέξεις Agriculture (Γεωργία) και Excellence (Αριστοποίηση). Η 

σύντμηση των δύο αγγλικών όρων δημιουργεί το AgCelence® που σημαίνει 

αριστοποίηση (βελτιστοποίηση) της γεωργίας. To AgCelence® έχει αντιοξειδωτική 

και αντιγηραντική επίδραση στα φυτά καθώς και θετική επίδραση στην ανάπτυξη 

του φυτού.  

Η σημασία του AgCelence® για τη σύγχρονη γεωργία έγκειται στα οφέλη για το 

τελικά παραγόμενο προϊόν. Με τη δράση του προσφέρει άριστη φυτοπροστασία, 

ενισχύει την αντοχή των φυτών σε ιώσεις και βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση 

των θρεπτικών ουσιών και στη βελτίωση της ποιότητας. 

Το AgCelence® δίνει νέα αξία στην γεωργική παραγωγή και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την αειφόρο γεωργία. Για την BASF είναι ένας στρατηγικός στόχος 

υψηλής προτεραιότητας. Στη BASF πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να 

είναι επιτυχημένη μακροπρόθεσμα εάν κάθε ενέργεια δεν διακρίνεται από 

υπευθυνότητα και ευαισθησία προς το περιβάλλον και την κοινωνία. 

  

Σχετικά με τη BASF 

Η BASF είναι η παγκόσμια κορυφαία χημική εταιρεία: The Chemical Company. Το 

εύρος των προϊόντων της εκτείνεται από τα χημικά, τα πλαστικά και τα προϊόντα 

φυτοπροστασίας έως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ως αξιόπιστος 

συνεργάτης, η BASF δημιουργεί χημεία και έτσι βοηθά τους πελάτες της σε 

ουσιαστικά όλους τους κλάδους της βιομηχανίας να είναι πιο επιτυχημένοι. Με τα 

καινοτόμα, υψηλής αξίας προϊόντα και τις έξυπνες λύσεις που διαθέτει, η BASF 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην εύρεση απαντήσεων στις παγκόσμιες 

προκλήσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η 

διατροφή και οι μετακινήσεις. Η BASF ξεπέρασε σε πωλήσεις τα € 63,9 

δισεκατομμύρια το 2010 και απασχολούσε περίπου 109.000 υπαλλήλους στο 

τέλος του ίδιου έτους. 

 

Λίγα λόγια για την AgroLan 

Η AgroLan Ltd είναι μία από τις εφτά εταιρείες του Ομίλου MSJ με σημαντική 

συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου. Δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του 

Γεωργικού Τμήματος της Vetagrica Ltd  και της Fertilan και ενσωματώθηκε το 2010 

για να χειρίζεται αποκλειστικά προϊόντα υγείας και θρέψης των φυτών. 

Στην AgroLan Ltd, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων 

που προορίζονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών των φυτών, 

αυξάνουν τη ποιότητα ζωής τους, βελτιώνουν τα πρότυπα και την θρέψη της 

φυτικής παραγωγής και ελαχιστοποιούν τις απώλειες. Επίσης η AgroLan Ltd 

προσφέρει μια ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας προϊόντων Δημόσιας Υγείας. 

Στόχος της AgroLan Ltd είναι να προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, 

οικονομικά και αποδοτικά προϊόντα που προσθέτουν αξία στον παραγωγό και τις 

καλλιέργειες. 

 Η AgroLan Ltd απασχολεί μια ομάδα έμπειρων διαχειριστών και γεωπόνων που 

υποστηρίζονται από μια οικονομικά σταθερή οργάνωση, αξιοποιώντας σύγχρονα 

εργαλεία παραγωγικότητας και άλλων πόρων με στόχο την αύξηση της ανάπτυξης 

των πωλήσεων και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης στην αγορά. 


