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TESTAŢI EFICACITATEA RECOMANDĂRILOR DE DENSITATE, OFERITE DE SOLUŢIA
SMART!

MAXIMIZAREA POTENŢIALULUI DE PRODUCŢIE CU AJUTORUL RECOMANDĂRILOR DE
DENSITATE
Fiecare parcelă e diferită, iar condiţiile pedologice pot varia în interiorul fiecăreia. Acest lucru face ca demersul obţinerii unei
producţii bune să fie diferit pentru fiecare agricultor în parte. SOLUŢIA DIGITALĂ DEKALB® SMART vă ajută să testaţi
eficacitatea recomandărilor de densitate formulate pentru parcelele dvs. Aceste recomandări vă ajută să începeţi „inteligent” și
să vă încheiaţi în forţă sezonul de producţie.

CUM FUNCŢIONEAZĂ?
Fiecare hibrid de porumb DEKALB® a fost testat în diverse condiţii și la diferite densităţi. Pe baza acestor diferenţe, SOLUŢIA
DIGITALĂ DEKALB® SMART vă poate recomanda densitatea optimă pentru hibridul respectiv. Precizaţi, pur și simplu,
dimensiunea parcelei dvs., potenţialul de producţie medie și condiţiile de cultură, apoi selectaţi hibridul, pentru a vedea
densitatea optimă la care sistemul vă recomandă să-l semănaţi.

INOVARE PERMANENTĂ
Preocuparea noastră principală, a celor de la DEKALB®, este să vă oferim cele mai bune instrumente posibile. Chiar în
momentul de faţă, echipa noastră aduce o serie de îmbunătăţiri instrumentului DEKALB® SMART Digital Tool, care îl vor face
și mai eficient. Rămâneţi pe recepţie!

ABONARE PRIN E-MAIL

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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Abonaţi-vă prin e-mail la buletinele noastre agronomice și veţi fi la curent cu noutăţile legate de SOLUŢIA DIGITALĂ DEKALB®
SMART.

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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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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