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Fiecare câmp e diferit, cu condiţii pedoclimatice diferite. Pentru a-și maximiza profitul, fermierii au nevoie de hibrizii cei mai
potriviţi pentru solele lor, semănaţi la densitatea optimă. Aceste decizii – care se iau în momentul semănatului – sunt esenţiale,
pentru că până la 30 % din producţia medie poate depinde de o simplă alegere. DEKALB SMART Semănat este o soluţie
concepută pentru a vă ajuta să pășiţi cu dreptul în noul sezon.
****************

La CENTRUL TEHNOLOGIC DEKALB, semănăm anual 700 ha de loturi
experimentale de înaltă tehnologie. Apoi, ne testăm hibrizii în toate condiţiile
pedologice, la diferite densităţi, colectând peste 1000 observaţii cu date pentru
fiecare hibrid. Astfel, le putem recomanda fermierilor cel mai potrivit hibrid
DEKALB, la densitatea de semănat cea mai bună, ajutându-i să își maximizeze
profitul, indiferent de cadrul pedoclimatic în care lucrează.
La CENTRUL TEHNOLOGIC DEKALB folosim tehnologii de ultimă oră, pentru a
furniza soluţii de cea mai bună calitate. Începem printr-o cartografiere a solului,
cu ajutorul tehnologiei de tip ARP, continuăm apoi cu semănători de precizie,
prin care se monitorizează în detaliu adâncimea de semănat și calitatea
semănării. Folosim imaginile prin satelit pentru a urmări starea fitosanitară a
culturii în fiecare stadiu și pentru a genera hărţi ale producţiei medii, colectând
astfel date la nivelul fiecărui metru pătrat al solei.
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Prin soluţia DEKALB SMART Semănat puteţi cultiva cel mai potrivit hibrid
DEKALB, la densitatea optimă, pe fiecare parcelă.
De asemenea, suntem dotaţi cu o tehnologie pentru semănat de ultimă oră: Rata
de Semănat Variabilă (VRS), cu care densitatea se poate schimba la fiecare m2.
Indiferent de tehnologia pe care o folosesc, toţi fermierii, care folosesc hibrizi
DEKALB, pot începe cu dreptul lucrările de semănat, făcând alegerile corecte.
Peste 60 de fermieri din Europa își vor crește considerabil productivitatea în
2017, cu ajutorul soluţiei DEKALB SMART. Acești fermieri vor semăna peste
2500 ha de porumb, recurgând la o soluţie de însămânţare inovatoare: DEKALB
SMART Semănat - Rată Variabilă. Pe baza analizei solului, am creat o întreagă
strategie pentru semănat. Prima dată, este ales hibridul cel mai compatibil cu
caracteristicile solei respective. Apoi, hibridul este semănat prin metoda ratei
variabile de densitate, cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră, pentru maximizarea
profitului.
Intenţionăm să comunicăm fermierilor din toată Europa rezultatele pe care le-am obţinut în teren. Contactaţi specialiștii
noștri pentru a afla mai multe despre cea mai inovatoare soluţie a momentului!
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