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Elatus Era, czyli nowości Syngenty w sezonie 2018
Autor: Renata Struzik
Data: 8 lutego 2018

Firma Syngenta zorganizowała konferencje prasową, w trakcie której
przedstawiła swoje kluczowe nowości produktowe. Wśród nich, główną rolę
odgrywa nowy fungicyd zbożowy – Elatus Era. Ale nowości Syngenty będzie
więcej…
Konferencja prasowa Syngenty dotyczyła przede wszystkim nowości produktowych. Ale nie tylko.
O tendencjach na rynku środków ochrony roślin w Polsce i Europie mówił Marek Łuczak, prezes
zarządu Syngenta Polska oraz Adam Ciaś, dyrektor sprzedaży Syngenta Polska.
Jak mówił Marek Łuczak, przedstawiając badania Kleffmann, rynek śor w 2017 roku w Polsce
wzrósł 0 5%, w tym w uprawach polowych na poziomie 5%, a w uprawach specjalnych na poziomie
4%. – Naszym zdaniem rynek może nieznacznie rośnie, ale bardziej wolumenowo niż wartościowo –
skomentował. – W ubiegłym roku nastąpiła silniejsza niż przez te wszystkie lata erozja cen
z powodu większej konkurencji generyków – podkreślił.

Lider wśród fungicydów

Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska
fot. Renata Struzik, agrofakt.pl

1/3

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

W 2018 roku Syngenta wprowadza nowości produktowe z substancją aktywną z grupy SDHI –
Solatenolem, który dopiero od niedawna jest na rynku. Ma on za zadanie zapewnić długotrwałą
ochronę fungicydową zbożom.
– Dla nas jest to nowe rozdanie. Liczymy na to, ze Elatus stanie się tym, czym swojego czasu był
Tilt albo Amistar, czyli takim kamieniem milowym – podkreślał prezes Łuczak. – Wydaje nam się,
że Solatenol jest takim kamieniem milowym i to, co możemy sądzić po sprzedaży w zachodniej
Europie – Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, (…) wprowadzenie Elatusa było jednoznacznym
sukcesem – podkreślał.
Elatus zawierający Solatenol, szybko wchłania się w liście, ale też powoli w nich się przemieszcza.
Dzięki temu działa znacznie dłużej.
Stosunkowo młoda substancja ma bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu m.in. septoriozy
paskowanej liści, rdzy brunatnej pszenicy, rdzy żółtej i septoriozy plew.
Potwierdzają to wyniki przeprowadzanych badań. Część z nich była przeprowadzona przez
pracowników Syngenty na poletkach doświadczalnych. Ale skuteczność preparatu sprawdzały też
niezależne jednostki, takie jak np. AHDB (organizacja zrzeszająca rolników w Wielkiej Brytanii), czy
ARVALIS (niezależny instytut rolnicze we Francji).

Elatus Era i nie tylko
Jedną z nowości Syngenty jest Elatus Era, mieszanka dwóch substancji aktywnych

Jedną z nowości Syngenty jest Elatus Era, mieszanka dwóch substancji aktywnych – wspomnianego
wyżej solatenolu i protiokonazolu. Preparat zarejestrowany jest we wszystkich zbożach (pszenica
ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime oraz żyto).
Ma on przy tym szerokie okno aplikacji – od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH
31-69 w pszenicy, życie i pszenżycie). W jęczmieniu nalezy go aplikować od pierwszego kolanka do
fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Przy tym, jak podkreślał Łukasz Bojkowski z działu wsparcia
technicznego, najlepiej Elatus Era zastosować w zabiegu T2.
W rodzinie Elatus, w tym roku Syngenta oferuje Elatus Era (solatenol + protiokonazol), Elatus Plus
Plexeo (solatenol + metkonazol) oraz Elatus Plus Menara (solatenol + propikonazol + cyprokonazol).
Przedstawiciele firmy Syngenta podkreślają przy tym, że zastosowanie fungicydu w fazie liścia
flagowego nie tylko zapewni mu długotrwałą ochronę fungicydową, ale też (a może przede
wszystkim) zwiększy plony.
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Wśród pozostałych nowości Syngenty w 2018 roku pojawią się również, m.in. nowy Moddus ME,
Bravo Premium, Avoxa, Gardo Gold, Ammistar Gold, Taegro, Treso, czy Vibrance.

Nowości Syngenty na zimowych konferencjach dla rolników
Przed nami kolejne z cyklu konferencji zimowych

Wprowadzane nowości oraz swoją ofertę produktową na bieżący rok, firma zaprezentowała w środę,
7 lutego br. Tym razem zorganizowano ja w miejscowości Wieniec-Zdrój. Tutaj też, kolejnego dnia
zaplanowano czwartą z cyklu zimowych konferencji Syngenta dla rolników, podczas której rolnicy
poznają produktowe nowości Syngenty zaplanowane na 2018 rok. Kolejne odbędą się:
13.02 w Lublinie (Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Etiuda)
15.02 we Wrocławiu (Stadion Wrocław)
W trakcie cyklu zimowych konferencji można nie tylko poznać nowości Syngenty, ale też zyskać
wiedzę dzięki merytorycznym wykładom nt. najnowszych informacji nt. zagrożeń ze strony patogenów
zbóż, czy na temat podrabianych środków ochrony roślin. Będą też inne atrakcje, np. loteria
z nagrodami.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji mogą potwierdzić swój udział pod numerem telefonu:
+48 22 896 7070.
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