DEKALB VERİM HATTI ÜRETİCİLERİN HİZMETİNDE
15.Şub.2016

Mısır tarımına getirdiği yenilikleri ve yüksek performanslı mısır çeşitleriyle üreticilerin yüksek verim ve kazanç
elde etmesine yardımcı olan DEKALB, başlattığı “DEKALB Verim Hattı” projesiyle artık ihtiyaç duydukları her an
üreticilerin yanında. Türkiye’nin her köşesinden 444 94 49 numaralı telefonu çeviren üreticiler, merak ettikleri
soruların yanıtlarını DEKALB’in uzman kadrosu sayesinde buluyor.
DEKALB, sürdürülebilir tarım ilkesinden hareketle 1999 yılından beri Türkiye’deki üreticilerin talep ve ihtiyaçlarına cevap
veren çeşitler geliştirmek için faaliyet yürütüyor. Özellikle son yıllarda piyasaya sürdüğü hem danelik hem de silajlık
mısır çeşitlerinin sergilediği yüksek performansın ve agronomik özelliklerin üreticiye doğru bir şekilde aktarılması,
üreticilerin DEKALB üzerindeki ilgisinin artmasını sağlıyor. Bu ilginin her geçen gün daha da ileriye gitmesini hedefleyen
DEKALB, başlattığı “DEKALB VERİM HATTI” projesiyle üreticilerin ihtiyaç duydukları her an ve her konuda yanlarında
oluyor.
Merak edilen sorular cevaplanıyor
“Üretici Sorunlarının Merkezi, Tarımda İletişimin Yeni Adresi” sloganıyla yola çıkan DEKALB, üreticilerin sorularını
yanıtlamak için bir destek hattı oluşturdu. DEKALB Verim Hattı’yla birlikte, üreticiler 444 94 49 numaralı telefonu
arayarak tarımla ilgili merak ettikleri noktaları konunun uzmanlarına sorma imkanı yakalıyor. Üstelik DEKALB Verim
Hattı’nı aramak herhangi bir üyelik gerektirmiyor.
Üreticilere sunulan bilgiler arasında ise; toprak hazırlığı, çeşit seçimi, ekim zamanı/sıklığı, sulama/gübreleme, hastalık
ve zararlı mücadelesi, yabancı ot mücadelesi ve hasat gibi mısır yetiştiricilik bilgilerinin yanı sıra; hava durumu, mısır
borsa fiyatları ve devlet tarımsal hibe destekleri de yer alıyor.
Her daim üreticinin yanında
Tarım sektörünün Türkiye için ne denli önemli olduğunun bilincinde olan DEKALB, üreticilere her konuda destek olabilmek
için kaliteli ve yüksek verim potansiyeline sahip tohum üretimine, insan kaynaklarını arttırmaya, bilinçlendirici saha
etkinliklerine ve teknik yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Türkiye’nin dört bir köşesinden ulaşmanın mümkün
olduğu DEKALB Verim Hattı ile de her zaman üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.
444 94 49 'u arayın, tarıma dair tüm cevaplara ulaşın!*
* DEKALB Verim Hattı’na sabit veya mobil tüm telefonları kullanarak Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaşmak mümkündür.
* Yurt içinden yapacağınız aramalarda sabit hat konuşma ücreti tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz. Cep telefonuyla yaptığınız aramalarda GSM operatörünüzün sabit hat konuşma tarifesi uygulanmaktadır.
Ücretlendirme GSM operatörünüze ve kullanmakta olduğunuz tarifeye göre değişebilmektedir.
* DEKALB Verim Hattı’na gelen tüm çağrılara haftaiçi 09-17 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.

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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