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ATINGEŢI POTENŢIALUL MAXIM, FOLOSIND SOLUŢII INTELIGENTE!
În condiţiile actuale de cultivare, unde agricultura se dovedește a fi un domeniu provocator, alegerile inteligente reprezintă
soluţia câștigătoare. Cu soluţiile DEKALB ®, puteţi crește potenţialul de producţie și profitul prin alegerea unui hibrd din noua
genetică, semănarea acestuia la densitate optimă, protejarea acestuia de la început și monitorizarea culturii pe tot parcursul
sezonului.

TESTAŢI PRODUSELE DEKALB® ȘI OBSERVAŢI DIFERENŢA!

Obţineţi un plus de randament de până la 1 t/ha, datorită recomandărilor DEKALB
privind densitatea de semănat! Află mai multe.

Beneficiază la maximum de terenul agricol, folosind soluţiil DEKALB® SMART!
Testează-le!

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.

ACCELERON® SEED APPLIED SOLUTIONS Protecţie crescută, de la bun început
Află mai multe.

RĂSPUNDEŢI PROVOCĂRII DEKALB®! Testează produsele noastre!

APELAŢI LA UN SPECIALIST DEKALB, PENTRU SFATURI ȘI RECOMANDĂRI PERSONALIZATE PRIVIND SEMĂNATUL
INTELIGENT, ADAPTATE CONDIŢIILOR TERENULUI DIN FERMĂ!

PROFITAŢI LA MAXIMUM DE TERENUL AGRICOL, FOLOSIND SISTEMUL DIGITAL DEKALB® SMART! Atingeţi
potenţialul maxim, luând deciziile potrivite pentru fermele dumneavoastre.
ÎNCEPEŢI!

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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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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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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