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Estamos orgulhosos dos nossos agricultores. A sua determinação e vontade de melhorar é o que nos motiva a continuar
a trabalhar diariamente, para lhes podermos oferecer as soluções agronómicas completas mais inovadoras do mercado.
Este ano, apesar de ter sido um ano difícil para todos devido às condições climáticas, sobre as quais não podemos
intervir, os agricultores da DEKALB fizeram todos os possíveis para tomar as melhores decisões em aspetos que, estes
sim, podem controlar: densidade de sementeira, escolha acertada do híbrido, uso da água disponível...
Sabia que até 30% do rendimento da colheita depende de semear o híbrido adequado à densidade ótima? Estes são dois
dos fatores controláveis mais importantes quando se trata de maximizar o rendimento e na DEKALB conocemo-los
perfeitamente, pois temos já uma longa tradição no fornecimento de inovações aos nossos agricultores para os
ajudarmos a semear o sucesso.
Da nossa genética mais inovadora e do perfeito conhecimento da densidade em que os nossos híbridos atingem a
máxima produção, dependendo da textura do solo e do potencial produtivo do terreno, nasce a SOLUÇÃO DEKALB.
Deste modo, em 2017 obtivemos uns resultados excelentes em todas as regiões portuguesas.
Dê uma vista de olhos aos nossos resultados de colheita em 2017 e repare como otimizar a densidade em cada campo
pode levar à obtenção de magníficos resultados; repare como a SEMENTEIRA SMART permite COLHER
RENTABILIDADE.
Com o nosso programa DEKALB CONSIGO, agora pode conhecer, com apenas um clique e em poucos minutos, a
densidade ótima de sementeira no seu campo (link em baixo). E além disso, se quiser averiguar a densidade exata para
o seu terreno, o mapa de saúde do seu cultivo e as necessidades hídricas metro por metro, experimente a nossa nova
ferramenta digital, a DEKALB SMART.
Passe para as soluções DEKALB!
Consulte já os resultados da sua zona, clicando nos links que aparecem mais abaixo!
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