
Η εταιρεία μας φιλοξένησε δυο έμπειρους τεχνικούς της εταιρείας BASF 

Ελλάδος, στα πλαίσια της ενημερωτικής διάλεξης με Θέμα: ‘’Νέα έξυπνη 

χημεία στην Φυτοπροστασία Πατάτας και Αμπελιού’’. 

Στις 21 Οκτωβρίου 2014, η Agrolan Ltd 

διοργάνωσε μια ενημερωτική διάλεξη στο 

Ξενοδοχείο Azia Resort and Spa στην Επαρχία 

Πάφου, με σκοπό την ενημέρωση των 

Αγροτών της Επαρχίας για τις προτεινόμενες 

λύσεις που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία 

μέσω των προϊόντων της εταιρείας BASF, στα 

διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Αγρότες στις καλλιέργειες τους.                                                         

Για τον σκοπό αυτό φιλοξενήσαμε στην Κύπρο 

2 έμπειρους ειδικούς της BASF Ελλάδος. Οι 

δυο τεχνικοί δίνοντας έμφαση στην 

καλλιέργεια του αμπελιού και της πατάτας, 

παρουσίασαν και ενημέρωσαν τους 

παρευρισκόμενους για τις διάφορες απειλές 

που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την 

πορεία αυτών των καλλιεργειών και 

ακολούθως πρότειναν λύσεις με τα 

αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρει η 

εταιρεία BASF. 

Προϊόντα 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα προϊόντα: 

Cabrio Duo, Enervin Top και Stomp Aqua. Το 

Cabrio Duo 4/7.2 EC είναι μυκητοκτόνο της 

BASF και βοηθά στην καταπολέμηση 

ασθενειών  που οφείλονται σε παθογόνα της 

ομάδας ωομυκήτων (περονόσποροι) και 

ασκομυκήτων (ωίδια). Αποτελεί τον 

συνδυασμό δυο δραστικών ουσιών, του 

dimethomorph και του pyraclostrobin (F500). 

Ένα άλλο Μυκητοκτόνο της εταιρείας BASF, 

το Enervin Top, συνδυάζει το καινοτόμο 

Initium (ametoctradin) και το καταξιωμένο 

metiram και δρα ενάντια στον περονόσπορο 

των λαχανικών και του αμπελιού. Η επόμενη 

γενιά Stomp, το Stomp Aqua αποτελείται από 

την εγγυημένη σύνθεση της Pendimethalin 

45.5% β/ο και από τις βοηθητικές ουσίες 57% 

β/β. Η νέα πρωτοποριακή τεχνολογία 

μικροκάψουλας εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

διάρκεια δράσης, υψηλή 

αποτελεσματικότητα, ένα ευρύ φάσμα 

καλλιεργειών και ζιζανίων και φυσικά 

ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση.  

Οι ειδικοί της BASF αφού παρουσίασαν τα 

προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μετά 

χαράς δέχτηκαν διάφορες ερωτήσεις από 

τους παρευρισκόμενους για την ορθή χρήση 

των προϊόντων. 

Ακολούθως η εταιρεία μας δεξιώθηκε τους 

καλεσμένους στον χώρο του Ξενοδοχείου με 

την προσφορά ενός γευστικότατου buffet.

 

 

  


