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Corteva Agriscience była sponsorem niedawnej debaty o Zielonym Ładzie,
a także o unijnych strategii bioróżnorodności i ,,Od pola do stołu”. W tym
przypadku to nauka i technologie mogą pomóc rolnikom produkować zdrową
i niedrogą żywność bez wyczerpywania zasobów naturalnych.
Wspomniana debata w formie konferencji online odbyła się 4 marca w Warszawie. Gospodarzem
tego wydarzenia był europejski serwis informacyjny Euractiv. W dyskusji udział wzięli m.in.
pracownicy UE, posłowie Parlamentu Europejskiego, a także organizacje ekologiczne.

Corteva Agriscience o Zielonym Ładzie i strategii Zrównoważonego
rozwoju
Podczas debaty Adreas Huber, lider działu badawczo rozwojowego w Europie z Corteva Agriscience
przedstawił wpływ Zielonego Ładu na rozwój nowych rozwiązań dla europejskich rolników.
Przypomnijmy, że założenia Zielonego Ładu przewidują m.in. zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych, a także ograniczenie stosowania ŚOR i nawozów.
Andreas Huber mówiąc o Zielonym Ładzie zapewnił, że firma Corteva była na niego przygotowana:
„Chcę podkreślić, że Zielony Ład nie był dla nas zaskoczeniem. (…) W rzeczywistości firmy
takie jak Corteva przeprojektowały swój asortyment produktów i programy badawczorozwojowe już jakiś czas temu.”

Strategia Zrównoważonego Rozwoju według firmy Corteva
To jednak nie wszystko, podczas debaty Andreas Huber przedstawił także strategię
Zrównoważonego Rozwoju Corteva Agriscience obejmującą 14 celów, które mają być osiągnięte
w ciągu najbliższych 10 lat.
Omawiając założenia tej strategii jednocześnie podkreślił: – ,, Zobowiązaniom tym towarzyszą
transparentne wskaźniki, takie jak m.in. zwiększenie światowych plonów o 20% przy jednoczesnym
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20%, poprawa stanu gleby na 30 milionach hektarów
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oraz zwiększenie dochodów i wprowadzanie zrównoważonych praktyk rolniczych w 500 milionach
gospodarstw rolniczych na całym świecie. Wiele naszych celów Zrównoważonego Rozwoju wspiera
cele Zielonego Ładu i z pewnością kieruje naszymi priorytetami w zakresie badań i rozwoju ”.

Innowacje przygotowane przez Corteva Agriscience zgodne
z Zielonym Ładem
Adreas Huber z Corteva Agriscience mówiąc o Zielonym Ładzie scharakteryzował także innowacje
od firmy Corteva, które są zgodne z ideałami Zielonego Ładu. Ich głównym celem jest
zminimalizowanie wpływu rolnictwa na środowisko.
Zaliczają się do nich m.in.:
technologia stabilizacji azotu w glebie Optinyte,
rolnictwo precyzyjne wykorzystujące nowe technologie cyfrowe, specjalistyczne czujniki,
czy satelity,
ostatnio wprowadzane nowe odmiany rzepaku, bardziej tolerancyjne na choroby grzybowe,
nowa, obecnie tworzona oferta biologicznych środków owadobójczych
i fungicydów, która spowoduje, że Corteva Agriscience będzie posiadać pozycję istotnego
partnera dla rolników ekologicznych w Europie.
Czytaj również: Biostymulatory i produkty do ochrony biologicznej w nowej ofercie Corteva
Źródło: Corteva Agriscience
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