
TOGETHER EVERGREEN
Mamy pełną świadomość, że postęp gospodarczy jest niemożliwy bez jednoczesnej 
dbałości o środowisko. W ramach naszych działań, w Synthos AGRO, nieustannie 
wzmacniamy i rozwijamy liczne inicjatywy promujące rozwiązania prośrodowiskowe 
i ekologiczne, w tym nowe cele strategii Farm to Fork. Zgodnie z tą strategią, nasza 
działalność została osadzona na 3 filarach zielonych inicjatyw, które umożliwiają rozwój 
naszej firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad odpowiedzialności ekologicznej.
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Odpowiedzialność na każdym etapie życia produktu 

(stały i bieżący monitoring):

• Nowoczesny Kompleks z rozwiązaniami 

instalacyjnymi minimalizującymi ryzyko 

kroskontaminacji oraz emisji substancji do 

środowiska w tym optymalizacja procesów poprzez 

skoncentrowane ich na jednym poziomie Kompleksu 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz 

ograniczenie ilości powstających ścieków

• Program Recyklingowy SZOK – aktywne 

uczestnictwo w systemie zbiórki opakowań 

kaucjonowanych i bezpiecznym dla środowiska ich 

zneutralizowaniu

• zwiększenie udziału opakowań wyprodukowanych 

z użyciem surowców pochodzących z recyklingu

• jakość opakowań i oryginały opakowań – dodatkowe 

zabezpieczenia produktów przed niewłaściwą 

ingerencją osób trzecich – kontynuacja kampanii 

„Legalne środki ochrony roślin”

• stosowanie w produktach surowców 

biodegradowalnych i pochodzących ze źródeł 

odnawialnych

• koncepcyjne i produktowe rozwijanie bio-trendów 

dzięki nowoczesnej bazie zasobów R&D, w tym 

rozwój produktów wspierających zrównoważony 

rozwój

• Farma Fotowoltaiczna – wzrost udziału Zielonej 

Energii w całkowitej wykorzystywanej ilości

Bio-odpowiedzialne kreowanie portfela marek:

• do 2030 r. rozszerzenie Portfolio marek o bio-

rozwiązania: bio-nawozy, biostymulatory, 

polepszacze gleby i biopestycydy (rozwój w ramach 

umów partnerstwa strategicznego z firmami 

wyznaczającymi europejskie i światowe BIO trendy 

dla rolnictwa)

• budowanie i wprowadzenie na rynek konceptów 

produktowych znajdujących zastosowanie w szeroko 

pojętej ochronie roślin, bazujących na substancjach 

aktywnych niskiego ryzyka jak również substancjach 

nie mających szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, 

zwierząt oraz na środowisko

• dopasowanie aktualnego portfela produktowego do 

założeń Circular Economy, w tym także zmiana etapu 

projektowania i sposobów wykorzystywania nowych 

produktów

• promocja rozwiązań produktowych dopuszczonych 

do zastosowania w rolnictwie ekologicznym – 

chemiczne środki ochrony roślin (np. Miedzian 50 

WP, Miedzian Extra 350 SC) oraz bio-produkty

• partnerstwo w projektach badawczych 

w programach „Life” i „Szybka ścieżka”

Kontynuowanie budowania i rozwój eko-świadomości 

odbiorców i użytkowników ŚOR poprzez :

• promowanie działań w ramach zrównoważonego 

rozwoju – dedykowana strona: www.synthosagro.

com/zrównoważony-rozwój

• filmy edukacyjne o bezpiecznym stosowaniu 

środków ochrony roślin – „Owocne dyskusje” 

i „Z myślą o polskim rolniku”

• aktywne doradztwo – dedykowany użytkownikom 

telefon do Eksperta ds. środków Ochrony Roślin

• szkolenia i spotkania w sadach i na polach – 

podnoszenie świadomości sadowników i rolników 

o właściwym wykorzystywaniu ŚOR oraz 

o precyzyjnym ich dawkowaniu

• promowanie monitoringu wprowadzanych do 

środowiska ilości ŚOR i substancji aktywnych – 

cykliczne edycje Zeszytów ewidencji zabiegów dla 

sadowników i rolników

• realizowanie modelowych Programów Ochrony 

Roślin we współpracy z indywidualnymi 

gospodarstwami sadowniczymi i rolniczymi oraz 

zakładami doświadczalnymi 

Jednocześnie podpisujemy się pod wspólnym zobowiązaniem całej 
społeczności międzynarodowej zmierzającym do aktywnego wdrażania 
działań na rzecz naszego globalnego dobra jakim jest ochrona środowi-
ska, jednocześnie przyznając, że:  

Today we are still greenless but TOGETHER we become EVERGREEN!
 

Zespół Synthos AGRO

3 filary zielonych inicjatyw
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