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Konferencja prasowa Syngenta 2019 to nie tylko nowości wśród fungicydów
oraz herbicydów, ale także nowe formulacje produktów oraz rozszerzenia
etykietowe. Przeczytaj drugą część relacji z konferencji prasowej, która
odbyła się 11 lutego w Muzeum Narodowym w Warszawie!
Oprócz nowości produktowych, podczas konferencji prasowej Syngenta 2019 prelegenci zwrócili
uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Firma w dalszym ciągu kontynuuje
program „Rolnictwo odpowiedzialne”, którego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin, o czym wspomniała podczas swojego wystąpienia Izabela
Wawerek.

Nowa formulacja Moddusa
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fot. Małgorzata Srebro
Konferencja Syngenta 2019 – Izabela Wawerek zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa dla
środowiska (i nie tylko)

Rynek niemiecki nową formulację zna od kilku lat, teraz będzie ona dostępna również w Polsce.
Mowa o bezpieczniejszej dla roślin uprawnych formulacji ME. Moddus Flexi, bo tak będzie
nazywał się nowy produkt, zachowa wszystkie cechy Moddusa EC, jednak będzie bardziej
elastyczny – na co wskazuje sama nazwa. Jak obiecuje producent, będzie go można mieszać –
bez obawy o bezpieczeństwo – z herbicydami, fungicydami, insektycydami oraz nawozami. –
Moddus Flexi oprócz tradycyjnego zastosowania w zbożach będzie zarejestrowany w rzepaku
ozimym – mówił Łukasz Bojkowski.

SY Talisman numerem 1 w Polsce
Gardo Gold Pak według producenta będzie produktem skutecznym oraz bezpiecznym dla
roślin następczych – buraka cukrowego oraz roślin strączkowych

Wielokrotnie podkreślanym sukcesem podczas konferencji prasowej było niezmienne pierwsze
miejsce odmiany SY Talisman w badaniach COBORU. – Już trzeci raz nasza odmiana SY
Talisman została uznana za numer 1 w Polsce wśród odmian o FAO 220–230 – mówił Łukasz
Bojkowski. Odmiana SY Talisman pierwszy raz zdobyła podium w 2016 roku w badaniach CCA
COBORU; w latach 2017–2018 była pierwsza również w badaniach PDO COBORU. Jak mówił
Łukasz Borkowki: – Odmiana ta nadaje się na każde stanowisko oraz każdą pogodę, stąd jej
niewątpliwy sukces.
Nowością w uprawie kukurydzy będzie Gardo Gold Pak. Jest to połączenie preparatu
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Gardo Plus wraz z Impreza Max zawierającym nikosulfuron. Jest to produkt kompletny,
zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne. Według obietnic producenta niewątpliwą zaletą produktu
będzie jego bezpieczeństwo dla roślin następczych – buraka cukrowego oraz roślin strączkowych.
Gardo Gold Pak będzie można stosować bezpośrednio po siewie, aż do 4 liści kukurydzy.

Syngenta 2019 i rozszerzenia etykietowe

fot. Małgorzata Srebro
Prezes firmy Syngenta Marek Łuczak podkreślił podczas konferencji, że należy puste opakowania po
ŚOR należy zwracać do sprzedawców chemii

Kolejną nowością będzie rozszerzona rejestracja Amistar Gold zawierającego
azoksystrobinę oraz difenokonazol. Aktualnie preparat ten jest zarejestrowany w uprawie
rzepaku przeciwko zgniliźnie twardzikowej oraz w buraku cukrowym przeciwko chwościkowi buraka.
W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie rejestracji o kolejne choroby – suchą
zgniliznę kapustnych oraz rdzę buraka. Następną chorobą, przeciwko której będzie można
stosować Amistar Gold, jest rizoktonioza buraka.

Priorytetem jest zrównoważony rozwój
Syngenta od lat promuje bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin. Jest to ważne
przede wszystkim dla operatora, osób przebywających w niedalekiej odległości oraz środowiska
naturalnego. Jak mówił prezes firmy Marek Łuczak: – Bardzo ważnym elementem dbania
o środowisko oraz zdrowie nasze i innych jest prawidłowe zagospodarowanie pustych
opakowań po ŚOR. Izabela Wawerek podkreślała, że firma Syngenta od lat współpracuje w tej
kwestii z PSOR. Trwają również prace nad nowym urządzeniem RemDry, którego promocja
rozpocznie się w marcu tego roku.
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