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“Akıllı ekin kazancı biçin” sloganıyla yola çıkan DEKALB Smart ekibi, Adana’nın ardından bu kez de Konyalı paydaşlarla
buluştu
DEKALB’in mısır üreticilerine sunduğu yeni teknolojisi DEKALB Smart, Şubat ayında Konya’da düzenlenen tur ile bölgenin önde
gelen tarım paydaşlarına tanıtıldı. 19 Şubat Pazartesi günü Konya’nın Karapınar ilçesinde başlayan Smart turu tam 7 gün sürdü ve
26 Şubat Pazartesi günü Cihanbeyli’de son buldu. Tur boyunca bayi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri, üretici ve
tüccarlardan oluşan yaklaşık 1000 kişi Smart teknolojisiyle tanışma fırsatı yakaladı.

Adım adım Konya turu
DEKALB Smart’a özel olarak tasarlanmış araçla Karapınar’dan hareket eden Smart ekibi; Ereğli, Çumra, Merkez, Altınekin ilçeleri,
Karaman ve Aksaray’a bağlı Eskil ilçesinde yaptıkları ziyaretlerini Cihanbeyli’de sona erdirdi. Etkinlik boyunca ziyaret edilen her
noktada hedef kitleye çeşitli hediyeler sunulurken, en çok dikkat çeken -tıpkı Adana’da olduğu gibi- sanal gerçeklik gözlüğüyle
izletilen DEKALB Teknoloji Merkezlerinin 360° videosu oldu. Görüş videolarının alıp hatıra fotoğraflarının çekildiği tur süresince
etkinlikle eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından da fotoğraf ve videolar paylaşıldı. Bu sayede Türkiye’nin her yerinden mısır
üreticileri hem DEKALB Smart teknolojisi hem de Konya turundan haberdar olarak Konyalı tarım paydaşlarının DEKALB Smart’a dair
memnuniyetlerini öğrenme şansı buldu.

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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DEKALB Smart’a ulaşmak çok kolay
Ekim sıklığı ve tohum seçimi konusunda verdiği tavsiyelerle mısır üreticilerine başarılı bir sezonun kapılarını aralayan DEKALB
Smart, teknolojinin yardımıyla henüz daha sezon başlamadan planlama aşamasındayken devreye giriyor. 2018 sezonuyla birlikte
Türkiye’deki mısır üreticilerinin kullanımına sunulmaya başlayan DEKALB Smart’a ulaşmak ise oldukça kolay. DEKALB Türkiye’nin
resmi internet sitesi www.dekalb.com.tr adresinde yer alan Smart şablonu üzerinden toprak tipi, yetiştirme amacı, olum grubu gibi
bilgiler girilerek; doğru tohum seçimi, doğru ekim sıklığı ve doğru tohum miktarı gibi tavsiyeler alınabiliyor. Aynı zamanda 444 94 49
numaralı DEKALB Verim hattı ve DEKALB’in sahadaki uzman teknik ekibi de mısır üreticilerini DEKALB Smart teknolojisiyle
buluşturmak için hazır bekliyor.
Mısır tarımına getirdiği yeniliklere her geçen gün bir yenisini ekleyen DEKALB, mısırda fark yaratan yeni teknolojisi DEKALB Smart
ile şimdiden Türkiye’deki üreticilerin büyük kısmının beğenisini kazandı. Yakın bir zamanda Aquatek programını yaygınlaştırarak
DEKALB Smart kullanıcılarına sulama tavsiyesi de vermeye hazırlanan DEKALB, tüm mısır üreticilerini bu yeni teknolojiyle
tanışmaya çağırıyor.
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