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RECOMANDĂRI PRIVIND DENSITATEA LA SEMĂNAT
APELAŢI LA UN SPECIALIST DEKALB, PENTRU SFATURI ȘI RECOMANDĂRI PERSONALIZATE PRIVIND SEMĂNATUL
INTELIGENT, ADAPTATE CONDIŢIILOR TERENULUI DIN FERMĂ!

OBŢINEŢI UN PLUS DE RANDAMENT DE PÂNĂ LA 1 T/HA*, DATORITĂ
RECOMANDĂRILOR DEKALB, PRIVIND DENSITATEA DE SEMĂNAT, ADAPTATE
SOLULUI DVS.!

Cu recomandările adaptate condiţiilor specifice din ferma dumneavoastră, vă ajutăm să transformaţi datele în rezultate concrete și să
maximizaţi producţiile, prin decizii optime.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau
o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii.
Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.
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DIFERENŢA SISTEMULUI DE AMELIORARE DEKALB®
Programul nostru global de ameliorare se bazează pe materialul genetic strâns din
peste 30 de ţări, scopul fiind acela de a furniza genetică diversă şi de cea mai bună
calitate. Cu ajutorul amelioratorilor, DEKALB dezvoltă germoplasma într-un ritm
avansat, putând fi cultivate astfel mai multe generaţii într-un singur an.

ALEGEREA DENSITĂŢII OPTIME LA SEMĂNAT
Fiecare câmp e diferit - deci, potenţialul solului depinde de fertilitatea acestuia.
Solurile bune vor necesita investiţii mai mari, pentru valorificarea lor în condiţii
optime și la randament crescut. În solurile cu potenţial mai slab, o densitate mai
mică scade costurile și reduce stresul plantelor. Adaptând densitatea plantelor în
funcţie de potenţialul solului, veţi putea crește rezultatele de producţie.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau
o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii.
Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.
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ALEGEREA HIBRIDULUI POTRIVIT TERENULUI AGRICOL, LA O DENSITATEA
OPTIMĂ
Hibrizii răspund diferit la condiţiile variate din câmp și la densităţi de semănat
diferite. Hibrizii noștri sunt testaţi minuţios, la șase densităţi diferite și în medii de
productivitate diferite. Pe baza datelor rezultate, putem vedea cum răspunde fiecare
hibrid DEKALB ®, stabilindu-i astfel densităţile optime în funcţie de condiţiile
terenului, pentru a putea crește producţia.

CENTRELE TEHNOLOGICE DEKALB®
În fiecare sezon , cele 43 de centre tehnologice DEKALB ® din întreaga Europă
organizează loturi experimentale, pe un total de 1.000 ha, pe baza unui protocol precis.
Pentru fiecare hibrid sunt colectate peste 2.000 de date, din diverse tipuri de sol și la
diferite densităţi de însămânţare. Aceste date le permit agricultorilor să ia decizii
fundamentate știinţific și să obţină, astfel, randamente optime pentru fiecare dintre
hibrizii DEKALB în funcţie de fiecare tip de sol.

PROFITAŢI LA MAXIMUM DE TERENUL AGRICOL, FOLOSIND SISTEMUL DIGITAL DEKALB® SMART!
Atingeţi potenţialul maxim, luând deciziile potrivite pentru fermele dumneavoastră!

ÎNCEPEŢI!
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