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Syngenta jako czołowy dostawca środków do produkcji rolniczej w ostatnich latach poszerzył znacząco
swoją paletę oferowanego materiału siewnego o odmiany zbóż konwencjonalnych, konkretnie
pszenicę ozimą, która należy do najważniejszych gatunków produkowanych w Europie i na świecie.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym wprowadzane odmiany muszą charakteryzować
się najlepszymi parametrami, a poziom plonowania powinien być na wysokim poziomie. Z
perspektywy rolnika równie ważna jest adaptacja do specyﬁcznych warunków siedliskowych, w
których dana odmiana ma być uprawiana. Skorelowanie tych wszystkich pożądanych cech daje
szansę na powodzenie danej odmiany na rynku oraz satysfakcję dla producentów, którzy funkcjonują
w coraz bardziej wymagających warunkach rynkowych oraz klimatycznych.
Na rynku polskim dominują odmiany plenne, odporne na wymarzanie, charakteryzujące się dobrymi
parametrami jakościowymi oraz dużą odpornością na choroby. W warunkach zmiennej agrotechniki
oraz wyzwań nieustannie zmieniającego się rynku zbóż mogą one dostarczać dobrej jakości ziarno,
które nadaje się przede wszystkim na cele konsumpcyjne. Należy przede wszystkim uprawiać
odmiany jakościowe gwarantujące wysoką jakość ziarna i zabezpieczające jego łatwy zbyt. Odmiany
pszenicy ozimej Syngenta znakomicie wpisują się w powyższy opis.
Jest mi bardzo miło oddać w Państwa ręce najnowszy katalog odmian zbóż Syngenta. Odmiany, które
znajdziecie Państwo w katalogu są efektem ciężkiej pracy naszych hodowców. Zespoły badawcze

Syngenta z wielkim zaangażowaniem w stacjach hodowlanych kreują postęp odmianowy. Wytwarzane
odmiany mają sprostać oczekiwaniom rolników oraz dynamicznie zmieniającym się warunkom
pogodowym. Dlatego w naszej ofercie znajdują się odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego
Hyvido™ oraz odmiany konwencjonalne innych zbóż. W katalogu znajdziecie także Państwo nasze
tegoroczne nowości: odmianę mieszańcową jeczmienia ozimego Hyvido™ SY Dakoota,
charakteryzujący się wysoką masą hektolitra i zdolnością krzewienia oraz wysokim potencjałem
plonowania. Wśród nowych odmian pszenic warto zwrócić uwagę na SY Dubaj odmianę o doskonałym
proﬁlu odporności na choroby oraz z bardzo wysokimi parametrami jakościowymi. Natomiast silny
wigor początkowy i ponadprzeciętna krzewistość to niewątpliwie zalety nowej odmiany SY Landrich.
Zapraszam do lektury i życzę udanych siewów oraz wysokich plonów.
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