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București, România, 3 noiembrie, 2017

Syngenta sărbătorește 150 ani de inovație în semințe de legume și a patra ediție de
prezență la Indagra 2017
Syngenta marchează în acest an 150 de ani de legume cu gust! Divizia Semințe de Legume Syngenta
și-a început activitatea în 1867 în Olanda comercializând semințe de varză, iar în prezent este pe
piață cu peste 2500 de produse. Syngenta semințe de legume este numărul 1 în lume la cultura de
curcubitaceae (pepeni verzi, pepeni galbeni, dovlecei, castraveți), vărzoase (varză, conopidă, broccoli,
varză de bruxelles) și porumb dulce, și numărul 2 la cultura de tomate și ardei. Acoperind peste 30 de
culturi de legume și lansând în fiecare an 150 de produse noi, Syngenta semințe aduce inovație
consumatorilor pentru a răspunde cerințelor întregului lanț alimentar, de la producători, distribuitori,
retaileri și consumatori.
Syngenta a participat și în acest an la cel mai mare și important târg agricol din România – Indagra. La
Indagra, echipa de specialiști Syngenta i-a întâmpinat pe vizitatori, răspunzând întrebărilor fermierilor
prezenți dornici să afle ultimele noutăți despre semințele de legume. Compania Syngenta pregătește
pentru anul 2018 nu mai puțin de 20 de produse noi pentru fermierii români - pepeni verzi extratimpuri,
pepeni verzi sugar baby fără semințe, pepeni galbeni, specialități de roșii, roz, cherry, prunișoară, roșii
cu toleranțe ridicate la virusul petelor de bronz, ardei kapia cu aceeași toleranță, castraveți, varză
albă, varză roșie, conopidă, broccoli și dovlecei. La Indagra, Syngenta a lansat catalogul de semințe
de legume pentru anul 2018 unde cei interesați pot afla informații despre toate varietățile de semințe
de legume din portofoliu, precum și produsele de protecția plantelor și programele tehnologice
recomandate.

În acest an, prezența specialiștilor Syngenta la Indagra a fost transmisă live precum și pe mai multe
pagini cu profil agricol - pe Facebook. Această transmisie a fost o premieră pentru un eveniment de
agribusiness, unde receptarea sunetului nu s-a putut realiza în mediu controlat, având transmisie cu
camere mobile și de la standurile partenerilor de afaceri.
”Ne bucurăm să vedem și în acest an foarte mulți fermieri interesați de produsele noastre, de noutățile
pe care le-am pregătit pentru anul următor; acestea au fost riguros testate mai mulți ani și sunt
adaptate condițiilor specifice din țara noastră. Dorim ca fermierii să știe că specialiștii Syngenta sunt la
dispoziția lor pentru a le oferi consultanță nu doar pe perioada târgului Indagra, ci pe durata întregului
an.”, a declarat Ramona Grama, Manager Marketing – semințe de legume.
”Este un an important pentru noi, un reper în istoria semințelor de legume Syngenta, începută acum
150 de ani în Olanda. Vom continua să inovăm, folosind toată experiența pe care am acumulat-o în
această perioadă lungă de timp în dezvoltarea noilor produse pe care le punem la dispoziția fermierilor,
astfel încât afacerea clienților noștri să prospere, și în același timp, să răspundem împreună nevoilor și
cerintelor consumatorilor.”, spune Sergiu Staicu, Directorul General Syngenta România.
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Syngenta este o companie internațională de vârf, cu peste 28.000 de angajați în mai mult de 90 de țări, cu toții dedicați scopului
nostru de a elibera potențialul plantelor. Prin cercetare, o prezență globală și angajament față de partenerii noștri, contribuim la
creșterea productivității culturilor, protecția mediului înconjurător, a sănătății populației și calității vieții. Pentru mai multe
informații despre Syngenta vă rugăm să accesați www.syngenta.ro, www.syngenta.com sau www.growmorefromless.com.
Avertisment referitor la declarațiile previzionale
Acest document conține o serie de informații cu privire la viitor, ce pot fi recunoscute prin folosirea verbelor la modul viitor sau
condițional sau prin termeni ce implică o proiecție în viitor. Asemenea declarații pot fi obiectul unor riscuri şi incertitudini ce pot
face ca rezultatele reale să difere esențial de cele prezentate în acest document. Pentru mai multe informații referitoare la
aceste riscuri şi incertitudini, precum şi la altele, vă invităm să consultați formularul oferit publicului de Securities and Exchange
Commission din SUA. Syngenta nu îşi asumă nicio obligație în a actualiza declarațiile cu caracter previzional pentru a reflecta
rezultate existente, ipoteze modificate sau alți factori. Acest document nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau
invitație de vânzare sau emitere, din nicio solicitare a unei oferte de achiziționare sau abonare la acțiuni ordinare ale Syngenta
AG sau Syngenta ADS si nici nu stă la baza sau nu este legat de niciun contract în acest scop.
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