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Jak co roku na polach w Enkhuizen (Holandia) będzie miało miejsce wydarzenie jedno z największych
wydarzeń rolniczych organizowanych przez ﬁrmę Syngenta w Europie. Tegoroczna edycja Fields of
Innovation przypada na 25, 26 oraz 27 września. W godzinach o 9 do 17 przez wszystkie 3 dni
prezentować będziemy państwu nowości z naszego portfolio. Nasi eksperci będą odpowiadać na
najbardziej szczegółowe pytania dotyczące produkcji i uprawy warzyw. Przygotowaliśmy także
specjalny program zwiedzania pól dla zainteresowanych uczestników oraz catering.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu.
Jest to świetna okazja do rozszerzenia swojej wiedzy dotyczącej upraw oraz wymiany doświadczeń z
producentami i rolnikami z całej Europy. Do najważniejszych obszarów tematycznych, które będą
prezentowane podczas wydarzenia w Enkhuizen należą odmiany warzyw kapustnych, sałaty, cukinii
oraz cebuli.

Rośliny Kapustne
Jako Syngenta wdrażamy hodowlany program dla warzyw Kapustnych, w którym skupiamy na
dostarczeniu szerokiej gamy odporności. Cały czas udoskonalamy, jakość odmian i zwiększamy ich
niezawodność w różnych warunkach wzrostu, tak, aby zapewnić stabilne i pewne zbiory producentom.

W tym roku będziemy mieli przyjemność podzielić się z państwem nowymi odmianami kapusty do
długiego przechowywania, nowymi odmianami kalaﬁora. Przedstawimy także niezawodne odmiany
dla świeżego rynku. Ciekawostką będą także nowości w ramach produkcji brukselki o szerokim oknie
zbiorczym.

Sałaty
Aby sprostać wymaganiom producentów sałaty, jako Syngenta przygotowaliśmy kompletną i
całoroczną ofertę produkcyjną sałaty lodowej. Są to niezawodne odmiany z odpornością na
mączniaka, charakteryzują się również bardzo dobrą wydajnością. Promujemy również nowe, wysoko
wydajne odmiany szpinaku o najszerszym zakresie odporności na mączniaka rzekomego zarówno na
świeży rynek, jak i dla przetwórstwa w całej Europie. Przedstawimy nowe odmiany baby leafs, które
jeszcze lepiej wpisują się w oczekiwania konsumenta (dłuższy okres przydatności do spożycia i
chrupkość liści).

Cukinie
Jesteśmy niekwestionowanym liderem w tym segmencie warzyw, a to dzięki dużemu potencjałowi
plonowania naszych odmian, wysokiemu poziomowi odporności na wirusy oraz dobrej jakości plonów
spełniających wymagania polskiego i zagranicznego rynku.

Cebule
Syngenta Diamant Selection to specjalna seria odmian cebuli o wysokiej jakości łuski. Tymi
odmianami chcemy wspierać rynek zarówno producentów jak i handlowców. Mocna i trwała łuska to
rozwiązanie dla optymalnego przechowywania i obrotu handlowego na wszystkich europejskich
rynkach.

Kontakt
Czas wydarzenia 25, 26 i 27 września od godziny 9:00 do 17:00
Dane Kontaktowe Międzynarodowe: veronique.leroux@syngenta.com
Benelux: brigitte.van_der_steen@syngenta.com
Facebook: @ﬁeldsoﬁnnovation

