GUIA MILHO GRÃO DEKALB®

DIFERENÇA DEKALB®
DESCUBRA UMA MANEIRA DIFERENTE
DE ALCANÇAR O MÁXIMO POTENCIAL
DAS SUAS PARCELAS DE MILHO.
Em cada campanha que começa, os agricultores aspiram a elevar o seu
rendimento ao próximo nível. Por vezes, ainda que possa parecer que se está
a obter o máximo potencial, existe margem para melhorar, e não apenas graças
a contar com um produto com a melhor genética.
A DEKALB® oferece híbridos de última geração com a genética mais avançada,
mas não nos conformamos com isso.
Para maximizar o potencial dos nossos híbridos, pomos à disposição dos
agricultores uma ampla oferta de soluções inovadoras e ferramentas digitais
que nos permitem assegurar que as variedades DEKALB® irão ser semeadas
de forma a alcançarem o máximo rendimento e que estarão protegidas desde
o primeiro momento.
Uma nova maneira de levar o rendimento da sua exploração agrícola um passo
mais à frente.

Essa é a diferença DEKALB®.

SCANEIE ESTE CÓDIGO QR E DESCUBRA
A DIFERENÇA DEKALB®!
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REDES DE MELHORIA

GENÉTICA DE ÚLTIMA
GERAÇÃO

Mediante um programa internacional de redes
de melhoria, a DEKALB® é capaz de acelerar os
períodos de melhoria do germoplasma através
do cultivo de várias gerações num único ano.
A nossa rede global de melhoradores obtém,
em conjunto, os resultados mais significativos
em todo o mundo para lhe poder oferecer as
sementes mais avançadas.

As sementes da DEKALB ® são melhoradas
através de um vasto banco genético chamado
germoplasma. O nosso germoplasma armazena
a informação genética própria de variedades
de mais de 30 países para proporcionar
aos nossos melhoradores a mais avançada
diversidade de opções.

TECNOLOGIA DE MELHORIA

DUPLO-HAPLOIDES
Os melhoradores da DEKALB ® utilizam uma
tecnologia conhecida como «duplo-haploides»
que lhes permite reduzir o tempo necessário
para originar uma nova geração completa
de plantas. Dessa forma, conseguem obter
resultados num único ano que lhes custaria 8 ou
9 gerações de plantas

FENOTIPAGEM
As nossas ferramentas de fenotipagem de plantas
permitem-nos realizar identificações de amostras
de uma forma muito ágil para podermos tomar
decisões rápidas. A DEKALB ® dispõe de uma
ampla rede de ensaios em toda a Europa que
se beneficia dos dados que a empresa obtém a
nível global. As nossas plantas são postas à prova
diariamente em todas as condições de rega e
fertilização, e só algumas conseguem reunir os
requisitos necessários para poderem continuar
no nosso programa de melhoria.

PRINCIPAIS VANTAGENS DAS
SEMENTES DEKALB®
RENDIMENTO
Alcance o máximo potencial
produtivo na sua parcela de
milho. A nossa nova geração de
híbridos inclui melhorias no que
diz respeito à adaptabilidade
e à tolerância a doenças,
aumentando o rendimento por
hectare em qualquer condição.

SAÚDE
Garante o rendimento e
o proveito do seu campo
através de uma proteção
integral contra doenças
como Fusarium.

ESTABILIDADE
Mantém um potencial de
produção elevado de forma
estável, mesmo em ambientes
secos e quentes. Garante a
segurança necessária em
relação à sua capacidade
produtiva em todas as condições.

CAULE E RAÍZES
ROBUSTOS

SEED CHIPPING
Antes da invenção do Seed Chipper, a identificação de sementes com os genes pretendidos implicava ter
de esperar até cultivar cada semente e recolher amostras das folhas para as submeter a um exame com
marcadores moleculares. O Seed Chipper permite-nos identificar sementes com a combinação de genes
desejada num breve período de tempo.
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Minimiza as perdas de grão
em colheita graças a uma forte
resistência à queda baseada
na manutenção ao longo do
ciclo de umas raízes e um caule
robustos, fortes e sãos.
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DIFERENÇA GENÉTICA

A DIFERENÇA EM MELHORIA
GENÉTICA DEKALB ®

Cada parcela é diferente. O potencial de rendimento de cada solo depende da sua fertilidade. Um dos
melhores indicadores de fertilidade é a disponibilidade de água, que pode variar de campo para campo.

– POTENCIAL DE RENDIMENTO +

TIPO DE SOLO

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
PARA A CULTURA

A VANTAGEM DE ESCOLHER A
DENSIDADE ÓTIMA PARA CADA SOLO
Em solos de alto potencial produtivo é recomendável realizar um investimento maior porque a rentabilidade
é superior com um alto rendimento. Em solos de baixo potencial produtivo, uma densidade de sementeira
mais baixa reduz os custos e o stress das plantas, dando bons resultados. Em ambos os casos, o retorno
do investimento está maximizado, já que as decisões de sementeira se tomam tendo em consideração as
condições particulares de cada parcela.

DENSIDADE ÓTIMA

DETERMINE O POTENCIAL
DO SEU CAMPO

ARGILOSO
FRANCO

ALTO

BAIXO

ARENOSO
MENOR DENSIDADE

MAIOR DENSIDADE

Menor stress para as plantas
e redução de custos

Mais maçarocas e grãos

Ao semear a densidade ótima em cada condição, é possível otimizar o rendimento, evitando situações
de stress ou de desaproveitamento do terreno.

Densidade baixa

Alto potencial
de rendimento
Potencial médio
de rendimento

Densidade média

Densidade alta

MAIOR
RENTABILIDADE
E LUCRO

Potencial desaproveitado
Potencial
desaproveitado

Baixo potencial
de rendimento

Alto stress para as
plantas
Alto stress para as plantas
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O PODER DA DENSIDADE

MAXIMIZAR O RENDIMENTO: COMO
O POTENCIAL E A TEXTURA DO
SOLO DETERMINAM A DENSIDADE

MAXIMIZAR O POTENCIAL COM
O HÍBRIDO ADEQUADO

A densidade de sementeira deve variar também em função do híbrido e das condições climatéricas de cada
terreno, uma vez que nem todos os híbridos reagem da mesma maneira a todas as densidades e ambientes.
Nos Centros Tecnológicos DEKALB®, testamos os nossos híbridos em 6 densidades diferentes e em vários
ambientes. Geramos milhares de pontos de dados para criarmos a curva de resposta à densidade de cada
híbrido DEKALB® e, assim, sermos capazes de lhe recomendar a densidade ótima de sementeira para o
seu campo em função das suas condições específicas.

ALTA TOLERÂNCIA
A ALTAS
DENSIDADES

Com estas recomendações, poderá fazer a sementeira com a confiança de estar a utilizar o híbrido mais
adequado e a melhor densidade possíveis para o seu terreno e as suas condições específicas, maximizando,
assim, os benefícios.

O híbrido 1 maximiza o seu
rendimento com 9,5 plantas/m2

DENSIDADE ÓTIMA
DE 9,5 PLANTAS/m2

Rendimento a 14º (T/ha)

15,5

DENSIDADE ÓTIMA
DE 8 PLANTAS/m2

15,0
14,5

O tamanho da maçaroca mantém-se estável a diferentes densidades.

14,0
13,5
13,0
12,5

TOLERÂNCIA MÉDIA
A ALTAS DENSIDADES

12,0
6

7

8

9
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O híbrido 2 maximiza o seu
rendimento com 8 plantas/m2
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Densidade da sementeira (Plantas/m2)
Densidade ótima da sementeira
Para descobrir a densidade ótima de sementeira de
cada híbrido na sua parcela, visite smart.dekalb.pt,
registe-se e aproveite a ferramenta DEKALB® SMART
para tomar a decisão correta antes da sementeira.

À medida que a densidade de sementeira aumenta, o tamanho
da maçaroca começa a variar.
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O PODER DA DENSIDADE

ESCOLHER O HÍBRIDO CORRETO
COM A DENSIDADE ÓTIMA
PARA CADA PARCELA

Produza até

Obtenha os melhores resultados ajustando a densidade de sementeira ao tipo de solo e ao potencial de
produção de cada parcela.

DENSIDADE PARCELA A PARCELA
A DEKALB® SMART é a solução perfeita para o ajudar a tomar as suas decisões de sementeira. Conseguir
uma recomendação personalizada com base em milhares de dados é muito fácil. Só são precisos dois passos:
•

Seleção do híbrido DEKALB®

•

Introduzir o rendimento médio aproximado da parcela durante os últimos 3-5 anos e a
textura do solo.

AS RECOMENDAÇÕES DE DENSIDADE
ÓTIMA PARA AS SUAS PARCELAS
Graças à vasta rede de ensaios da DEKALB®, podemos proporcionar-lhe recomendações de densidade
únicas, quer sejam focadas nos seus terrenos de forma geral, quer sejam específicas para cada metro
quadrado de cada parcela. Recomendações específicas para cada um dos nossos híbridos, com o
objetivo de que consiga obter o máximo lucro possível com o seu investimento.

METRO A METRO
Com a tecnologia de sementeira a densidade variável podemos
oferecer-lhe recomendações de densidade metro a metro para cada
híbrido DEKALB® para que possa aproveitar ao máximo o potencial
de cada zona do seu campo.

DENSIDADE METRO A METRO
A última tecnologia em termos de sementeira a densidade variável permite aos agricultores utilizar uma
densidade ótima em cada metro quadrado de terreno semeado. A DEKALB® e a Climate FieldView apoiam
os agricultores que optam por aproveitar os benefícios da tecnologia proporcionando-lhes mapas do solo
e recomendações metro a metro.
86 % das parcelas em que se utiliza a tecnologia de sementeira a densidade variável acusa um aumento do rendimento*

PARCELA A PARCELA
A DEKALB® pode indicar-lhe a densidade ótima de sementeira para a
sua parcela consoante o híbrido escolhido, a textura do solo e o seu
potencial produtivo.

*Fonte: Dados internos DEKALB®, 2017
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O PODER DA DENSIDADE

O PODER DA DENSIDADE
1 TONELADA EXTRA/HA*

OBTENHA RECOMENDAÇÕES DE SEMENTEIRA PERSONALIZADAS
Seguem-se os passos que nos permitem obter dados:

O LUGAR ONDE ELABORAMOS AS NOSSAS
RECOMENDAÇÕES DE DENSIDADE

ENSAIOS DE HÍBRIDO
E DENSIDADE

MAPEAMENTO DO SOLO

Densidade por
hectare
80

120

65

Todos os anos semeamos mais de 1.000 ha de ensaios distribuídos pelos 43 Centros Tecnológicos DEKALB®
em toda a Europa. Para cada um dos nossos híbridos são criados 2.000 pontos de dados, registando o
respetivo desenvolvimento em diferentes tipos de solo e ambientes e em diferentes densidades.
Dessa forma, os dados que obtemos nos Centros Tecnológicos DEKALB ® permitem-nos elaborar
recomendações personalizadas sobre a densidade ótima de sementeira para cada híbrido e em
cada condição.

95

50

Produtos
A
B
C
D
E

0hm.m
30

175

1000

A fim de obter uma caraterização
pormenorizada de cada solo, realizamos
análises do solo em cada uma
das parcelas.

ENSAIOS NOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEKALB®

Ao longo do ciclo do milho, registamos dados dos híbridos em todas as
condições que influenciam o seu rendimento.

Cada híbrido é semeado a 5 densidades
diferentes em cada tipo de solo.

MAPA DE RENDIMENTO

RECOLHA DE DADOS

19,0
17,7
16,7
15,8
14,9
13,7
0,0

0hm.m
30

175

1000

Formulamos recomendações híbrido por
híbrido e campo por campo

2000+

5-10

localizações
por híbrido

43

CTD
na Europa

2-3

1000 Ha

anos
de ensaios

de ensaios

Mais de

2000

pontos de dados por híbrido

2-3

anos
de ensaios
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38,4 t/ha
18,9 t/ha
17,6 t/ha
16,6 t/ha
15,7 t/ha
14,8 t/ha
13,6 t/ha

Elaboramos um mapa final de
rendimento para mostrar a máxima
produção por híbrido e a sua densidade
ótima de sementeira.

Recolhemos dados para todas as
condições e em cada etapa do ciclo,
obtendo a caracterização particular de
cada híbrido.

pontos de dados
por híbrido

-

CENTROS TECNOLÓGICOS DEKALB®

CENTROS TECNOLÓGICOS DEKALB®

Aproveite ao máximo o potencial dos seus híbridos de milho DEKALB® com as soluções tecnológicas que
o ajudarão a tomar as decisões mais acertadas tendo em conta as suas condições únicas. Baseando-se
em dados provenientes de múltiplos ensaios e na experiência acumulada, a app DEKALB® SMART pode
ajudá-lo a maximizar o seu rendimento.

®

ANTES DA SEMENTEIRA
COM A APP DEKALB ® SMART
Para obter a sua recomendação de sementeira personalizada

Argiloso

ESCOLHA A DENSIDADE
DE SEMENTEIRA ÓTIMA
PARA AS SUAS PARCELAS E
MAXIMIZE O RENDIMENTO
ATÉ 1 TONELADA/HA*

Arenoso

Cerca de 30 % do rendimento depende do
tipo de híbrido escolhido e da densidade a
que se semeia.
As recomendações de sementeira da
DEKALB® SMART baseiam-se numa
vastíssima rede de ensaios em
todas as condições.
Principais benefícios:
maximiza o rendimento até 1 tonelada/ha
tomando as melhores decisões
relativamente à sementeira.

DEPOIS DA SEMENTEIRA
COM A APP DA CLIMATE FIELDVIEW
TM

UTILIZE IMAGENS PARA
VER A SUA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA COMO NUNCA
A TINHA VISTO ANTES
As pragas, as doenças e as condições climatéricas
adversas são uma ameaça constante para as
suas parcelas.
Os mapas de saúde FIELDVIEWTM proporcionamlhe imagens de alta qualidade que o podem
ajudar a identificar problemas de forma precoce e
imediata, permitindo-lhe tomar as ações corretivas
no momento exato.
Vantagem principal: Controla o estado de saúde
dos seus campos à distância com dados baseados
na percentagem de biomassa através de imagens
por satélite durante toda a campanha.

OTIMIZE O USO DE ÁGUA
EM CADA ZONA DA SUA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
Otimizar a utilização dos recursos híbridos exige
tomar decisões acertadas com base na melhor
informação disponível.
Os mapas da FIELDVIEWTM de utilização da água
irão ajudá-lo a analisar o consumo de água das
plantas de milho na sua exploração agrícola.
Vantagem principal: Com a ajuda de mapas,
poderá identificar as diferenças de água consumida
no campo em cada zona para o ajudar a definir a
melhor estratégia de rega.

*Fonte: Dados dos Centros Tecnológicos DEKALB ®.
Ensaios internos de Monsanto, 2017.

Aprenda a utilizar a app com os nossos tutoriais passo a passo. Já disponíveis em:
https://www.dekalb.pt/ferramentas/dekalb-smart/tutoriais-dekalb-smart
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FAÇA A RESERVA DO SEU COMPROMISSO SMART ANTES DE 31 DE DEZEMBRO E
RECEBA MAPAS DE SAÚDE E USO DE ÁGUA DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA!
15

FERRAMENTAS DIGITAIS DEKALB®

LEVE OS SEUS CAMPOS A UMA NOVA
DIMENSÃO TECNOLÓGICA COM AS
FERRAMENTAS DIGITAIS DA DEKALB®

FAÇA VISÍVEL O INVISÍVEL

Para o ajudar a aproveitar ainda mais os seus recursos nas condições climatéricas
atuais, a DEKALB® apresenta Climate FieldView, que o ajudará a tomar decisões mais
precisas durante o ciclo de cultivo.
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Com a ferramenta inovadora de Climate FieldView, os agricultores agora podem recolher dados em tempo
real, analisá-los imediatamente, obter recomendações personalizadas e tomar decisões ótimas a fim de
melhorarem a produção da cultura.

CIÊNCIA DE DADOS PARA MAXIMIZAR
O POTENCIAL DO SEU CAMPO
ANÁLISE
DO RENDIMENTO

ANÁLISE DE CADA
ZONA DE TERRENO

Análise rápida e intuitiva do
rendimento de cada híbrido, do tipo
de solo e do campo para o ajudar a
tomar as decisões mais adequadas
para a campanha seguinte.

Utilize dados sobre o rendimento
da cultura para determinar a forma
como cada prática agronómica
afeta a produção final.

MAPAS DO DESENVOLVIMENTO
DA CULTURA

PLANO
PERSONALIZADO

Descubra o que acontece em cada
fila da cultura através de imagens
de alta qualidade que o ajudam a
identificar eventuais problemas de
forma imediata para que possa tomar
as ações corretivas no momento exato.

Elabore facilmente um plano
personalizado para cada parcela
com o objetivo de maximizar
o rendimento.
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CLIMATE FIELDVIEW

A DEKALB® APRESENTA: CLIMATE FIELDVIEW™

CLIMATE FIELDVIEW™:
A PLATAFORMA DIGITAL
LIDER NA AGRICULTURA.

MAXIMQUATTRO

PROTEJA O SEU RENDIMENTO
AO MÁXIMO DESDE O COMEÇO

DEKALB® Hybrids treated with

Aproveite as vantagens de uma proteção desde o saco para maximizar
o vigor de emergência e assegurar o potencial de rendimento.

Proteção avançada «de série»
face às doenças próprias da
semente e do solo.

Proteção em solo e em
superfície
PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS
Melhoria do controlo de elementos patogénicos
próprios do solo e da semente, tais como
Fusarium, Rhizoctonia e Pythium.
PROTEÇÃO CONTRA MICOTOXINAS
Limita a presença de certas micotoxinas na
maçaroca, em ausência de ataques de insetos.
GARANTE A IMPLEMENTAÇÃO
Aumenta a população de plantas e melhora a
saúde da cultura.

MAXIM® XL

UM INVESTIMENTO COM RESULTADOS NA COLHEITA

Rendimento médio de 9 T/ha em todas as soluções, desde baixa a alta pressão de doenças:*

PROTEÇÃO DESDE
O PRIMEIRO MOMENTO

Ensaios a nível de agricultor: + 1,3 %
de rendimento vs Maxim® XL

+ 120 kg/ha

Essa é a diferença DEKALB®

Ensaios experimentais: + 2,3 %
de rendimento vs Maxim® XL

+ 19,2 C/ha**

+ 210 kg/ha

+ 33,6 C/ha**

*74 ensaios de grão SYNGENTA, sob as práticas adequadas na UE

Um começo forte e com a máxima proteção é fundamental para conseguir uma boa colheita. Os híbridos
DEKALB® tratados com MaximQuattro, um novo fungicida de amplo espetro, estão protegidos contra doenças
próprias da semente e do solo, e demonstram uma nascença com mais vigor e uniformidade. Ao aumentar a
segurança do seu milho face a doenças como Phytium, Rhizoctonia ou Fusarium, MaximQuattro ajuda a diminuir
o stress da planta durante a germinação para um começo mais robusto, protegendo o valor das suas sementes
desde o primeiro momento.

Contacte o seu assessor agrónomo DEKALB®

LEIA SEMPRE AS INDICAÇÕES SOBRE TRATAMENTO DESCRITAS NO SACO DE SEMENTES E CUMPRA-AS.
Os resultados individuais podem variar, bem como o desenvolvimento da cultura em função da localização e do ano. Estes resultados não devem ser interpretados como indicadores dos resultados
que se irão obter, uma vez que as condições de crescimento locais, o clima e o solo variam de um lugar para o outro. Os produtores devem avaliar os dados de múltiplas localizações e anos sempre
que possível. Acceleron™, DEKALB® , Torque™ ST, DEKALB, Winged Ear Design® e Seed Your Success® são marcas registadas de Monsanto Technology LLC. As restantes marcas pertencem aos seus
respetivos proprietários. ©2018 Monsanto Company.
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NORMAS DE COEXISTENCIA

SE SEMEAR UMA VARIEDADE COM PROTEÇÃO YIELDGARD
CONTRA BROCA DO MILHO, LEMBRE-SE:

Antes da sementeira pedimos-lhe que comprove as disposições legais. Para assegurar a Coexistència
estabeleceram-se para o agricultor as seguintes obrigações gerais para o cultivo de variedades genéticamente modificadas*:

• Se a superfície de milho YieldGard for superior a 5 ha, semeie 20 % com uma variedade convencional
para atuar como refúgio (data de sementeira e ciclo semelhante).
• Siga as normas de coexistência.
• Cumpra as obrigações relativamente a rastreabilidade e etiquetagem.

Para mais informações, consulte o «“Guia das normas técnicas para o cultivo
de variedades geneticamente modificadas”» em:

www.dekalb.pt/livraria-agronomica/biotecnologia
Consulte os nossos híbridos transgénicos Yieldgard junto do seu distribuidor.

•	Participar em acções de formação

agricultores vizinhos ou com os
quais partilhem equipamentos
agrícolas, o mais tardar até 20 dias
antes da antes da data prevista
para a sementeira.

antes de iniciar pela primeira vez o
seu cultivo.

•	Notificar, mediante o preenchimento e a entrega do modelo apresentado na Figura 1, a organização
de agricultores (OA) ou a Direcção
Regional de Agricultura e Pescas
(DRAP) da área de localização de
exploração agrícola, o mais tardar
até 20 dias antes da data prevista
para a sementeira.

•	Cumprir as normas técnicas definidas a seguir.

•	Prestar colaboração e apoio ás
entidades oficiais.

•	Cumprir as normas de rastreabili-

dade e rotulagem (ver destacável).

•	Comunicar por escrito da sua

intenção de cultivar milho GM aos

A observação realizada durante o cultivo de milho Bt não revelou alterações que alertem para a
aparição de resistências. Agradecemos que continue a cumprir a obrigação de semear refúgios
e que faça um acompanhamento do seu cultivo de milho Bt. Caso detete danos provocados por
broca do milho superiores aos previstos, contacte imediatamente o seu distribuidor ou um representante da DEKALB®.

O melhor do
DKC5741, agora com
YieldGard

O nosso FAO 400
YieldGard

* Resumo de Decreto-lei n 160/2005, publicado em 21 Setembro. Para mais informação consulte a DGAV, as DRAP, organizações de agricultores ou ANSEME.
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YIELDGARD

TECNOLOGIA YIELDGARD

VARIEDADES DEKALB® PARA GRÃO
CICLO

RM

TIPO DE GRÃO

FLORAÇÃO

INSERÇÃO DA ESPIGA

POTENCIAL
DE PRODUÇÃO

ADAPTABILIDADE

RESISTÊNCIA
À QUEDA

TOLERÂNCIA
A VÍRUS

STAY-GREEN

RESPOSTA A
ALTAS DENSIDADES

QUALIDADE
DO GRÃO

DKC6664

600

116

DENTADO

PRECOCE

MÉDIA

9

6

8

5

8

9

6

DKC6761

600

114

DENTADO

MÉDIA

MÉDIA

9

8

8

3

6

6

7

GIBERELLA

DKC6340

500

113

DENTADO

MÉDIA

MÉDIA-ALTA

8

7

6

4

3

3

6

DUPLA
APTIDÃO

DKC6031

500

110

DENTADO

MÉDIA

MÉDIA

8

9

8

8

8

8

5

DUPLA
APTIDÃO

DKC5741YG

500

105

DENTADO

TARDIA

BAIXA

7

7

8

8

9

8

7

DUPLA
APTIDÃO

DKC5741

500

105

DENTADO

PRECOCE

MÉDIA-BAIXA

7

7

7

7

9

8

7

DKC5362

400

102

SEMIDENTADO

MÉDIA

MÉDIA

9

8

9

3

7

8

8

DKC5144

400

101

DENTADO

MÉDIA

MÉDIA

7

8

8

8

9

6

8

DKC5032YG

400

100

SEMIDENTADO

MÉDIA

BAIXA

8

7

7

3

7

8

6

DKC4795

300

97

DENTADO

MUITO PRECOCE

MÉDIA-BAIXA

7

8

7

3

6

7

5

NOME DO HÍBRIDO

DUPLA
APTIDÃO

DUPLA
APTIDÃO

DUPLA
APTIDÃO

Pontuações: 1-Muito mau, 9-Excelente

Pontuações: 1-Muito mau, 9-Excelente
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HÍBRIDOS DEKALB®
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HÍBRIDOS DEKALB®
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HÍBRIDOS DEKALB®

DUPLA
APTIDÃO

Essa é a diferença DEKALB®.
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Na DEKALB®, sentimos orgulho pelos nossos agricultores. A sua determinação e vontade para
melhorarem dia após dia é o motivo principal para nós continuarmos a trabalhar cada ano em
oferecer as soluções agronómicas completas mais inovadoras.
Através deste código QR, dá uma vista de olhos aos testemunhos de agricultores portugueses e
descobre as suas experiências com DEKALB®!

ARMANDO RAUL COSTA
BARBOSA

MANUEL CRUZ E CARLOS CRUZ,LDA

(Ovar)

(Lagoa, Remedios)

“Optei pelo DKC5144, devido à sua elevada produção
em terrenos de sequeiro, óptima sanidade assim
como um stay-green excepcional comparando
com ciclos mais longos. Uma variedade com um
arranque fora de série, podendo ser semeada com
densidades mais elevadas por ha, rentabilizando
mais matéria seca e amido na silagem.”

“O DKC5144 adaptou-se bem às necessidades
d a m i n h a ex p l o r a ç ã o p o r s e r u m c i c l o
curto com excelente produção e qualidade.
Excelente stay-green!”

SOC. AGRIC. TORRES
E SILVA, LDA

SILVESTRE REBELO DA
SILVA

(Lavra, Matosinhos)

(Labruge, Vila do Conde)

“Bom stay-green e maçaroca bem inserida. Na colheita,
com o DKC6777 obtive mais rendimento em menos
metros quadrados. DKC6777 uma aposta de futuro!”

FERNANDO MANUEL
SILVA MENDES

“DKC6777 planta com bom porte, stay-green e boa
maçaroca. Hibrido bastante equilibrado. Hibrido para
apostar este ano!”

JOSÉ ROQUE BENTO
(Almeirim)

(Foros de Salvaterra)

“O DKC6031 reúne produção, sanidade e
rentabilidade económica”

“Das variedades que fizemos este ano, o DKC6761
foi o que apresentou a melhor produção e mais
tolerância ao Cephalosporium”

ANTÓNIO DANIEL
VASCONCELOS MARINHO

IRMÃOS AGUIAR

(Povoação, Água Retorta)

EGBERT PIJNENBORG,
AGRARISCH

VITOR DOMINGOS PINHO ROCHA
(S. Vicente Pereira, Ovar)

(Almadafe)

“DKC5144 é um híbrido com muito bom Stay-Green
e com uma excelente maçaroca, muito equilibrado.
Gosto bastante!”

“DKC5741, qualidade e produção em condições
difíceis e em qualquer tipo de terreno. Staygreen excelente.”

(Mancelos, Amarante)

“O DKC5741 foi uma surpresa para nós por ter uma
espiga fabulosa, igual ou superior aos ciclos mais
longos. Com esta variedade tenho um silo com
excelente qualidade e muito energético”

“DKC5741 é um híbrido muito resistente à seca, com
relação qualidade/rendimento por hectare garantido”
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TESTEMUNHOS DEKALB®

A EXPERIÊNCIA DOS NOSSOS
AGRICULTORES

AS MINHAS ANOTAÇÕES
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www.dekalb.pt

DEKALB Portugal @DEKALB_Iberia

DEKALB Portugal

CONTACTE O SEU ASSESSOR AGRÓNOMO PARA DESCOBRIR
DE PRIMEIRA MÃO A DIFERENÇA DEKALB®

LEIA SEMPRE AS INDICAÇÕES SOBRE TRATAMENTO DESCRITAS NO SACO DE SEMENTES E CUMPRA-AS.
Os resultados individuais podem variar, bem como o desenvolvimento da cultura em função da localização e do ano. Estes resultados não devem ser interpretados como indicadores dos resultados que se irão obter, uma vez que as condições de crescimento locais, o clima e o solo variam de um lugar para o outro. Os
produtores devem avaliar os dados de múltiplas localizações e anos sempre que possível. Acceleron™, DEKALB® , Torque™ ST, DEKALB, Winged Ear Design® e
Seed Your Success® são marcas registadas do Grupo Bayer. As restantes marcas pertencem aos seus respetivos proprietários. ©2018 Bayer.

