DEKALB SMART PLANTING – Használja ki növé nye i számára a változó tőszámban re jlő e rőt!
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Minden szántóföldi tábla különböző. Eltérő talajtípusokkal és környezeti feltételekkel rendelkeznek. A jövedelem
maximalizálása érdekében a termesztőknek területeik tulajdonságaihoz leginkább igazodó hibridet kell választaniuk, amit aztán
a megfelelő tőszámmal kell elvetniük. A vetési időszakban hozott döntések nagyon meghatározóak, mert a termés akár 30%-a
is függhet választásunktól. A DEKALB SMART PLANTING egy megoldás, mellyel a kukoricaszezon a helyes irányba indulhat
el.

A DEKALB ® TECHNOLÓGIAI KÖZPONTJÁBAN 700 hektáron, minden évben magas technológiai értékű kísérlet kerül
elvetésre. Hibridjeinket különböző talajtípusokon és különböző kondíciók között, eltérő tőszámon teszteljük. Minden hibridről
több mint 1000 adatpont kerül begyűjtésre. Ez az, amiért a legjobb DEKALB ® hibridet, a legoptimálisabb tőszámmal tudjuk
ajánlani termelőink számára, a nyereségesség növelésével, bármilyen talaj- és környezeti feltételek álljanak is a

Az összes termékekre/fajtákra vonatkozó, szóban vagy írásban a Monsanto, illetve alkalmazottai vagy ügynökei által megadott adat, beleértve a jelen cikkben található információt,
jóhiszeműen lett megadva, de nem tekintendő a teljesítményre vagy a termékek alkalmasságára vonatkozó állításnak vagy garanciának a Monsanto részéről, mivel ezek a helyi éghajlati
és egyéb tényezőktől függhetnek. A Monsanto nem vállal felelősséget az ilyen információkért. Ez az információ nem része semmilyen Monsanto-val kötött szerződésnek, hacsak írásban
másképpen nincs rendelkezve.
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rendelkezésünkre.
A DEKALB ® TECHNOLÓGIAI KÖZPONTJÁBAN a legmodernebb és
legfejlettebb technológiákat alkalmazzák annak érdekében, hogy a legbiztosabb
javaslatot tudják adni partnereik számára. Talajtérképezéssel kezdünk, melyet
ARP (talajszkenner) technológiával készítünk el, mintahogy a vetés precíziós
vetőgéppel történik, amely folyamatosan kontrolálja a vetés mélységét, valamint
felügyeli a vetés minőségét. A növények egészségi állapotát minden
fenofázisban műholdfelvételek elemzésével követjük, a betakarításkor
hozamtérképet készítünk, mely a tábla minden egyes négyzetméterének adatait
rögzíti.

A DEKALB ® Smart Planting a
legjobb DEKALB ®hibridet tudja
biztosítani a legmegfelelőbb tőszámmal minden területre.
Felkészültünk a legújabb technológia, a változó tőszámmal történő vetés
használatára, ahol minden egyes méteren belül változhat az elvetett szemek
száma. Nem számít, Ön milyen technológiát használ, minden DEKALB termelő
a helyes választással jobban tudja kezdeni vetési szezonját.
2017-ben, Európa-szerte több mint 60 termelő növelte termesztésének
teljesítményét a DEKALB SMART PLANTING program használatával. Ezek a
termelők több mint 2500 hektáron a leginnovativabb technológiát a változó
tőszámú vetést használták. Talajvizsgálatra alapozottan egy vetési stratégiát
alakítottunk ki: először a tábla tulajdonságaihoz leginkább igazodó hibridet
választottuk ki. Ezután a hibridet a legmodernebb technológiával, változó
tőszámmal vetettük el, hogy maximalizáljuk a nyereséget.
Azt tervezzük, hogy az elért eredményeket Európa-szerte bemutatjuk partnereink számára. Kérjük még ma vegye fel a
kapcsolatot Szaktanácsadónkkal, hogy a ma legújabb és legmodernebbnek számító stratégiáról többet is
megtudhasson.
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