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Pentru fermierii doljeni, finalul lunii ianuarie a venit cu un pachet de informaţii mai mult decât folositoare în campania de
porumb din acest sezon agricol. La un cunoscut hotel din Craiova, s-au adunat, pe 29 ianuarie, în jur de 125 de invitaţi,
între care fermieri din judeţ, reprezentanţi ai distribuitorilor şi parteneri din agribusiness ai companiei Monsanto România.
Hermina Fota, reprezentantul DEKALB® pe vânzări, şi Cătălina Lupu, fostă membră a Departamentului Tehnic, le-au
prezentat celor de faţă: ● beneficiile alegerii hibridului potrivit pentru condiţiile existente în ferme ● genetica nouă, intrată
în portofoliul comercial ● poziţionarea hibrizilor în funcţie de maturitatea relativă (RM) ● hibrizii din categoria HD, cu
toleranţă dovedită la secetă şi arşiţă. Ȋn concluzie, o strategie bună, combinată cu tehnologia recomandată reprezintă
condiţiile de bază pentru un final de sezon cu producţie asigurată.

Şi tot cu un câştig s-a finalizat şi simpozionul din Craiova: al celor îmbogăţiţi prin acumularea de informaţii noi şi al celor
cinci norocoşi care, în baza listelor de participare, au fost traşi la sorţi şi au câştigat câte un sac de sămânţă din hibridul
DKC 4943.

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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