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Programul DEKALB 20T PLUS
DEKALB a lansat concursul de producţii „DEKALB 20t PLUS”. Provocarea se adresează fermelor care vor să atingă potenţialul
genetic al hibrizilor DEKALB. Data limită de înscriere în program este 30 mai 2018.
La sfârșitul concursului, ferma care are cea mai mare producţie de porumb DEKALB este premiată cu MARELE PREMIU:
- televizor SAMSUNG SMART LED, diagonala 125 cm în valoare de 3.500 lei,
- telefon Iphone 7 în valoare de 2.800 lei,
- tableta Ipad în valoare de 2.500 lei.

REGULI ÎNSCRIERE:
- Suprafaţa minimă cultivată cu porumb – 1,000 ha
- Lista produselor destinate concursului: DKC4670, DKC5141, DKC5830, DKC5075, DKC5182, ER5725
- Fermele trebuie să declare numărul parcelei (parcelelor) de teren pe care va fi semănat porumbul destinat concursului;
- Rezultatele obţinute sunt validate și înregistrate în concurs, dacă fermele au recoltat cel puţin 1 ha de porumb în prezenţa reprezentantului
de vânzări al DEKALB;
- Rezultatul obţinut trebuie să fie calculat și raportat la 15% umiditate;
- Organizatorul poate face publicitate Concursului și participanţilor înscriși prin platformele sale de comunicare.
Regulamentul complet:

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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Pentru detalii, contactati reprezentantul DEKALB zonal: https://www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali
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