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Aceste teste interne sunt efectuate de Monsanto în condiţii reale de tip fermă, pentru a compara hibrizii DEKALB cu hibrizii
comercializaţi și reprezentativi pe piaţă (de top). Concepţia experimentală a acestor teste permite realizarea unei comparaţii
obiective a hibrizilor în condiţiile specifice ale aceluiași teren. Testele sunt efectuate în conformitate cu cele mai bune practici
experimentale. Protocoalele de descriere, metodologiile de testare, caracterizarea de mediu, colectarea datelor și validarea
statistică sunt descrise în proceduri operative specifice, care sunt urmate cu stricteţe.
Rezultatele și performanţele individuale pot varia de la un loc la altul și de la un an la altul. Rezultatul acestui test nu poate fi
considerat un indicator al rezultatului pe care îl veţi obţine în teren. Totuși, el vă furnizează indicaţii referitoare la performanţa
produselor noastre în condiţii reale.
Metodele agricole, tipurile de sol și condiţiile meteorologice sunt elemente care influenţează puternic rezultatul. Vă recomandăm
să evaluaţi, în măsura posibilului, datele de pe site-uri diferite și de-a lungul mai multor ani, pentru a lua cea mai bună decizie.
Numărul de studii regionale implementate de DEKALB tinde să asigure o bună evaluare tehnică a produselor noastre; acesta
este motivul pentru care Monsanto testează produsele marca DEKALB în zona dvs., pentru a vă ajuta să luaţi cea mai bună
decizie în vedea asigurării profitabilităţii, coerenţei și siguranţei operaţiunilor dvs.

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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