Noutăţile DEKALB® prezentate fermierilor băcăuani
13.01.2016

Aproximativ 80 de fermieri din judeţul Bacău au asistat ieri, 12 ianuarie 2016, la una dintre primele prezentări publice ale
noutăţilor din portofoliul DEKALB® cu care a intrat Monsanto România în campania de porumb.
Cele trei direcţii principale ale sezonului sunt reprezentate de: ● conceptul HD – hibrizi care înseamnă
asigurarea suplimentară a culturii porumbului în condiţii de secetă şi arşiţă prelungite ● cele şapte produse noi
lansate pe piaţă – DKC 3415, DKC 4555; DKC 4541, DKC 4351, DKC 4751, DKC 5031 şi DKC 5141 ●
poziţionarea hibrizilor în funcţie de maturitatea relativă (RM) - dată de numărul de zile cu temperaturi
biologic active, de la răsărit (50% din plante vizibile la suprafaţa solului), până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

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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Din interacţiunea celor prezenţi în sală, între care s-au numărat şi distribuitori de inputuri, reprezentanţi ai Direcţiei
Agricole, parteneri de tradiţie ai Monsanto şi reprezentantul DEKALB® pe zonă, Vlad Stamatin, s-a desprins o idée clară:
genetica de calitate se evidenţiază întotdeauna. Fermierii s-au declarat mulţumiţi de produsele DEKALB®, chiar şi într-un
an dificil cum a fost 2015 şi au afirmat că vor continua parteneriatul cu noi.
Evenimentul, găzduit de un restaurant din localitate, a fost organizat împreună cu BASF.
Seria întâlnirilor DEKALB® cu fermierii şi partenerii continuă în toată ţara.
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