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DEKALB, “Akıllı ekin kazancı biçin” sloganıyla yola çıkan yeni teknolojisi DEKALB Smart’ın tanıtımı amacıyla
Osmaniye, Adana ve Mersin’in Tarsus ilçesini kapsayan bir etkinlik düzenledi. Tanıtım turu süresince hedef
kitleye DEKALB Smart’ın mısır tarımına yönelik sunmuş olduğu akıllı çözümler anlatıldı.
DEKALB, mısır üreticilerinin sezona başlarken akıllı bir plan yapabilmesi amacıyla geliştirdiği yeni teknolojisi Dekalb
Smart’ın tanıtımı için Çukurova bölgesinde bir tur düzenledi. 11 Aralık Pazartesi günü Osmaniye’de başlayan tanıtım
turu, 19 Aralık Salı günü Mersin’in Tarsus ilçesinde son buldu. DEKALB Smart ekibi tur süresince distribütörler, bayiler,
Tarım Kredi Kooperatifleri, mısır kurutma tesisleri, tüccarlar ve üreticilere yaptığı ziyaretlerde yaklaşık bin 500 kişiye
ulaştı.
Yeni teknoloji tanıtıldı
Etkinlik, Osmaniye’den başlayıp Toprakkale, Ceyhan, Kadirli, Kozan, İmamoğlu, Yüreğir, Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde
devam ederek Mersin’in Tarsus ilçesinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. 8 gün süren etkinlikte DEKALB Smart ekibi
ziyaretlerini özel olarak giydirilmiş bir araçla gerçekleştirdi. Ziyaret edilen noktalarda hedef kitleye çeşitli hediyeler
sunuldu. Ayrıca tarımın paydaşlarına sanal gerçeklik gözlüğüyle DEKALB Teknoloji Merkezlerinin 360⁰ çekilmiş videosu
da etkinlik kapsamında izletildi. DEKALB Smart ekibince ziyaret edilen noktalarda görüş videoları ve birer hatıra fotoğrafı
çektirdi. Etkinlik süresince DEKALB Smart teknolojisinin akıllı üretim planlaması yapılması noktasında sundukları tüm
hatlarıyla mısır tarımının aktörlerine tanıtıldı.

Amaç verim ve kazancın arttırılması
Mısır tarımında verim üzerinde birçok faktörün etkisi var. Bunlardan bazıları üreticilerin kontrolü dışında gelişirken,
bazıları ise kontrol edilebilir bir noktada bulunuyor. DEKALB Smart, kontrol edilebilen faktörlerinden ekim sıklığı ve tohum
seçimi konusunda tavsiye veren yeni bir teknoloji. Mısır üreticilerinin teknolojinin yardımıyla sezona başlamadan
planlama aşamasında devreye giren DEKALB Smart, verimin ve dolayısıyla da kazancın arttırılmasını amaçlıyor.
Avrupa’da 7 bin dekarın üzerinde, Türkiye’de ise Manisa, Konya, Şanlıurfa ve Adana olmak üzere 4 noktada DEKALB
Teknoloji Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde her yıl farklı toprak tipleri ve farklı ekim sıklığı koşullarında çeşit
denemeleri gerçekleştiriliyor. Bu denemelerde toprak haritalandırılması yapılarak farklı toprak özelliği gösteren bölgeler
belirleniyor. Sonrasında ekim derinliği ve kalitesini kontrol edebilen hassas ekim mibzerleri kullanılarak ekim
gerçekleştiriliyor. Sezon boyunca ise tarladaki bitkilerin gelişimi, su kullanımı ile sulama ihtiyacını belirlemek üzere hava
durumu ve toprak analiz verileri kullanılıyor. Bitkilerin sağlık durumu üretimin her aşamasında uydu görüntüleri ile
izleniyor ve sanal toprak sondasıyla bitki su kullanımı takip ediliyor. Denemeler neticesinde ise her DEKALB çeşidi için
bini aşkın veri elde ediliyor. Bu veriler üretici verileri ve deneyimleri ile birleştirilerek DEKALB Smart’ın ekim sıklığı ve
tohum seçimi tavsiyelerini oluşturuyor.

Bu makaledeki bilgiler dahil Monsanto'nun veya çalışanlarının ya da işgörenlerinin sözlü veya yazılı olarak ürünler/çeşitler ile ilgili verdiği tüm bilgiler iyi niyetle verilmektedir, ama
Monsanto tarafından bu ürünlerin/çeşitlerin performansı veya uygunluğu hususunda bir beyan veya garanti olarak alınmamalıdır; bunlar, yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı
olabilir. Monsanto, verilen bu gibi bilgilerle ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu bilgiler, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Monsanto'yla herhangi bir anlaşmanın bir parçasını teşkil
etmez.
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Kapsamı genişleyecek
Avrupa ve Amerika’da hali hazırda kullanılan DEKALB Smart teknolojisi 2018 sezonuyla birlikte Türkiye’deki mısır
üreticilerinin de kullanımına sunuluyor. İlk adım olarak doğru tohum seçimi ve doğru ekim sıklığı tavsiyeleri ile kullanıma
açılan Dekalb Smart’ın kapsamının yeni uygulamalarla daha da genişletileceği belirtiliyor. İlerleyen zamanlarda Adana’da
pilot olarak uygulanan AquaTek teknolojisinin, Smart konsepti içerisine entegre edilmesiyle üreticilere sulama tavsiyesi
verilmesi de planlananlar arasında. Uydu görüntüleri ile bitkilerin anlık su ihtiyacının belirlendiği AquaTek uygulaması ile
üreticilerin bitkilerin tüm gelişim dönemlerini uzaktan izleyebilme ve takip edebilme olanağına erişeceği bildiriliyor.
AquaTek programının yaygınlaştırılması ile birlikte DEKALB Smart kullanıcıları; doğru tohum seçimi, doğru ekim
sıklığının yanı sıra sulama tavsiyesi de alabilecek.
Ulaşmanın yolu birden fazla
DEKALB Smart’ı deneyimlemek isteyen üreticiler 3 ayrı kanaldan tohum seçimi ve ekim sıklığı tavsiyelerine erişebiliyor.
DEKALB Türkiye’nin resmi internet sitesi olan www.dekalb.com.tr başvurulacak ilk adreslerden. Buradaki Smart şablonu
üzerinden toprak tipi, yetiştirme amacı, olum grubu gibi soruları yanıtlayan kullanıcılar tohum seçimi, dekara atılması
gereken tohum miktarı yani ekim sıklığı ve tüm tarla için kaç torba tohum kullanılması gerektiği gibi tavsiyeler alabiliyor.
Ayrıca aynı tarla içerisinde görülen farklı toprak tiplerine göre ayrı ayrı tavsiye alabilmek de mümkün. Bir diğer erişim
kanalı ise 444 94 49 numaralı DEKALB Verim Hattı. Bu hat üzerinden arama yapan üreticiler DEKALB Smart’ın
tavsiyelerine ulaşmak için gerekli yönlendirmeleri alabiliyor. Aynı şekilde DEKALB ’in sahadaki teknik ekibi de DEKALB
Smart’a ulaşabilmenin bir diğer yolu.
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