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Ми запускаємо Технологію 360° для озимого ріпаку!

Ми в Байєр знаємо, що вирощування озимого ріпаку є рентабельним, та буває ризикованим бізнесом. Тому другий рік поспіль ми пропонує

нашим клієнтам комплексну програму для озимого ріпаку від Байєр +DEKALB® Технологія 360°, щоб вирощувати ріпак з мінімальни

ризиками. В сезоні 2021/2022 ми значно підсилили страхову програму і тепер Ваші інвестиції в технологію Байєр +DEKALB® надій
застраховані від ризиків несходів та неперезимівлі. Скористайтеся перевагами Технології 360°!

Ми пропонуємо:

1. ПРИДБАЙТЕ І ЗАСТОСУЙТЕ ЕФЕКТИВНУ ТЕХНОЛОГІЮ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД БАЙЄР + DEKALB® НА ПЛОЩ
ВІД 200 ГА:
//Насіння:будь-які гібриди озимого ріпаку DEKALB® на Ваш вибір (від 66 п.о.*). Накладна датована з 1/06/2021

//ЗЗР:1 осіння фунгіцидна обробка посівів препаратами Тілмор® або Фолікур® на всю площу під озимим ріпаком DEKALB® (з норм
внесення не менше 0,8 л/га). Накладна датована з 1/07/2021 по 1/11/2021.
2. ОТРИМАЙТЕ ВІД БАЙЄР ЗАХИСТ СВОЇХ ІНВЕСТИЦІЙ:

//Комплексна страхова програма від PZU/ARX:несходиNEW!+ неперзимівля. Страхується сума, витрачена фактично на техноло
Байєр +DEKALB® без ПДВ

//Доступ до супутникового моніторингусвоїх посівів на цифровій платформі Climate Field View на 1 рік.ОТРИМАЙТЕ ВІД БАЙ
ЗАХИСТ СВОЇХ ІНВЕСТИЦІЙ:
//Страховку від неперезимівлі від PZU/ARX. Страхується сума, витрачена на технологію Байєр + DEKALB®
//Доступ до супутникового моніторингу своїх посівів на цифровій платформі Climate Field View на 1 рік.

Ваші переваги:

®

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.
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Преміальна селекція гібридівDEKALB :висока врожайність, зимостійкість
і стійкість до розтріскування стручків.

Технологія осіннього захисту від Байєргарантує максимальну віддачу
завдяки рострегулюючій дії та фунгіцидному ефекту Фолікуру/Тілмору.

Ексклюзивна страхова програма відPZU/ARXдля клієнтів Байєр із захистомNON STO

Ріпакові поля застраховані комплексно, від посіву до відновлення вегетації навесні (до
квітня 2022 року):
//Страховка від несходівNEW
//Страховка від неперезимівлі.

Страхується сума без ПДВ, витрачена фактично на технологію Байєр +DEKALB®.

Доступ до цифрової платформиClimateFieldViewвідкриває можливості швидкого

зручного супутникового моніторингу Ваших посівів. Відтепер карта здоров'я по
(вегетації і споживання води культурою) будуть у Ваcпід рукою(доступPrime).

Для участі в програмі, будь-ласка, зверніться дорегіонального представника Байєру Вашо
регіоні

Додатки:

1. Умови акції Байєр
2. Умови Акції Монсанто
3.Зміни_Доповнення від 1 жовтня 2021 року до Умов акцій від Монсанто Україна
4.Зміни_Доповнення від 1 жовтня 2021 року до Умов акцій від Байєр

* При нормі висіву 1 п.о. на 3 га

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.
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