Rapiţa DEKALB, alegerea sigură pentru fermierii din România
20.12.2018

București, 18 decembrie: Rapiţa este cultura cu cea mai mare rată de profitabilitate, iar în ultimii ani suprafaţa cultivată
cu această plantă a crescut considerabil pe teritoriul României. Toamna aceasta, cultura de rapiţă a fost puternic
afectată pe suprafeţe mari din cauza secetei prelungite.
Fermierii care au ales să semene hibrizii de rapiţă DEKALB și au fost afectaţi de secetă în primele stadii de vegetaţie
beneficiază de compensaţii prin intermediul programului „Protecţia DEKALB”. În 2019 urmează să fie despăgubiţi peste
300 de fermieri care au ales asigurarea DEKALB și care deţin împreună o suprafaţă totală de peste 70 de mii de hectare
de rapiţă nerăsărită. Astfel, fermierii care au cumpărat rapiţă DEKALB prin programul „Protecţia DEKALB”și au pierdut
cultura din cauza secetei (nu a răsărit) nu vor achita valoarea seminţelor. Cei care nu au optat pentru această asigurare
vor beneficia de discounturi comerciale de 100lei/sac. Și în 2017, DEKALB a despăgubit peste 300 de fermieri cu o
suprafaţă totală de peste 30 de mii de hectare tot din cauza secetei.

„DEKALB și-a păstrat mereu angajamentul faţă de parteneri. Suntem aproape de fermieri și împărtășim cu aceștia
succesul dar și momentele de cumpănă. Brandul DEKALB este un partener de încredere și drept dovadă, din 2016, am
creat un program de protecţie a rapiteţi în caz de secetă, despăgubind 100% suprafeţele nerăsărite pentru fermierii cu
care colaborăm.
De 11 ani suntem numărul 1 în topul vânzărilor de seminţe de rapiţă din România prin genetica superioară pe care o

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.

comercializăm și a programelor de marketing care vin în sprijinul fermierilor. În această vară ne-am continuat
ascensiunea pe piaţa românească prin lansarea a trei noi produse cu performanţe de producţie ridicate: DK Expansion,
DK Extime și DK Implement, iar pentru sezonul următor pregătim noi soluţii”, spune Daniel Stanciu, Director de Marketing
DEKALB România.

Pentru a beneficia de programul „Protecţia DEKALB” și pentru a primi despăgubiri ce acoperă costul total al seminţelor
de rapiţă, fermierii trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii :
- Semnarea voucherului până pe data de 31 iulie 2018
- Semănarea rapiţei până la data de 15 septembrie 2018
- Punerea la dispoziţia reprezentanţilor DEKALB a denumirii blocului/lor fizice® unde au semănat seminţele de rapiţă
- Fermierii trebuiau să facă dovada plăţii seminţelor DEKALB din care reiese cantitatea și tipul hibridului de rapiţă (exclus
preţul de achiziţie)
- Pierderea culturii de rapiţă trebuia declarată până la data de 15 octombrie și validată de către reprezentanţii zonali
DEKALB
- Fermierii vor face dovada ca au întors cultura de rapiţă DEKALB compromisă de secetă până la data de 20 noiembrie
2018
- Programul se adresează fermierilor care au achiziţionat seminţe DEKALB în sezonul de vânzări 2018 si care au optat
pentru programul “Protectia DEKALB”.
Dekalb are un portofoliu de 12 produse, dintre care 4 cu sistemul Clearfield. An de an,fermierii care aleg produsele
DEKALB reușesc să obţină producţii mari și stabile datorită hibrizilor de rapiţă care au toleranţă la scuturare.
În 2018, producţia record a fost realizată de cei de la ferma Trei Movile, din comuna Şiclău, judeţul Arad, unde hibridul
DK Expression a reuşit performanţa de 5.974 de kilograme la hectar, la o umiditate de 6,8%. În 2017, SC ALVALEX
SRL, din judeţul Teleorman, a reuşit performaţa de a depăşi 6 tone, cu o producţie de 6.040 kg, realizată din seminţele
de rapiţă DEKALB Exception.
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