GUIA MILHO SILAGEM DEKALB®

O SUCESSO COMEÇA
NA SEMENTE

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.

Cada agricultor enfrenta desafios únicos. Na DEKALB® estamos focados
em ajudá-lo a superar os seus. Por isso, testamos rigorosamente cada uma
das nossas sementes para poderem satisfazer todas as suas exigências.

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
para 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.

Esforçamo-nos para assegurar que cada semente que lança ao campo tem
o melhor perfil genético possível para as suas condições únicas.

1%

Apenas 1 % dos híbridos que produzimos nos nossos
programas de melhoria cumpre todas as nossas
exigências para passarem a ser uma variedade
comercial DEKALB®.

Novidades
todos os
anos

Os nossos melhoradores trabalham dia após dia
para substituírem os nossos produtos que estão há
mais anos no mercado. Por isso, é possível confiar
no nível de qualidade e inovação de cada uma das
nossas sementes.

Essa é a diferença DEKALB®
Partilhe as suas histórias de sucesso nas nossas redes sociais através do
hashtag #DiferençaDEKALB

120 000+

SULCOS DE ENSAIO

Geramos milhares de dados que nos permitem
escolher a melhor combinação de carateres para
abrangerem as necessidades dos nossos agricultores.

SCANEIE ESTE CÓDIGO QR E DESCUBRA
A DIFERENÇA DEKALB®!
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DIFERENÇA DEKALB®

DESCUBRA UMA MANEIRA DIFERENTE
DE ALCANÇAR O MÁXIMO POTENCIAL
DAS SUAS PARCELAS DE MILHO.

A DEKALB® dispõe de uma tecnologia patenteada de predição do comportamento da planta melhorada em
relação à matéria seca, ao conteúdo de fibra, amido, celulose e à digestibilidade. Isso permite aos nossos
melhoradores selecionar com maior precisão para conseguir obter novas variedades comerciais.

O HÍBRIDO DE SILAGEM IDEAL
Além de uma excelente produção, a DEKALB® oferece benefícios agronómicos fundamentais, imprescindíveis
para alcançar o sucesso.

QUALIDADE, NÃO SÓ RENDIMENTO

Os melhoradores da DEKALB® selecionam híbridos de silagem
com as melhores características em termos de qualidade, com
maior digestibilidade e energia ou uma fibra de maior qualidade.
Isso conduz a uma maior produção de leite das vacas dos nossos
criadores de gado.

PLANTAS ADAPTADAS À ALTA
DENSIDADE DE SEMENTEIRA

RENDIMENTO

TEOR DE AMIDO

Os híbridos da DEKALB ®
são capazes de alcançar
altos níveis de rendimento
em matéria verde e seca
em diferentes solos e
condições climatéricas,
contribuindo a aumentar
a rentabilidade do
criador de gado.

O programa de melhoria
genética de híbridos para
silagem da DEKALB® dá uma
especial preponderância ao
grão, obtendo variedades com
um alto teor de amido.

Temos o objetivo de obter híbridos que tolerem melhor a alta
densidade para conseguir maiores produções. Os melhoradores da
DEKALB® selecionam ativamente linhas com bom rendimento em
ambientes competitivos e de stress, permitindo aos criadores de
gado maximizar a sua produção.

ESTABILIDADE NO RENDIMENTO

Selecionamos híbridos com um rendimento estável em todas as
situações e ambientes. As variedades da DEKALB® são testadas em
todas as situações (em baixas e altas situações de stress) pelo menos
3 anos antes da sua colocação no mercado.

ESTABILIDADE
Os híbridos da DEKALB ®
têm a capacidade de
render ao máximo em todas
as condições, com uma
estabilidade demonstrada.

DIGESTIBILIDADE

FOCADOS NA TOLERÂNCIA A DOENÇAS

A alta digestibilidade da
parede das células dos
híbridos DEKALB ® garante
uma transformação eficiente
da forragem em leite.

Na DEKALB® sabemos quão importante é a tolerância a doenças para
os criadores de gado. Por isso, inoculamos cepas de doença nos
nossos ensaios a fim de obtermos híbridos mais resistentes.

MENOR RISCO DE QUEDA DA PLANTA

Para os nossos melhoradores, a obtenção de variedades com uma
alta resistência à queda é um objetivo vital.
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DIFERENÇA GENÉTICA

A DIFERENÇA EM MELHORIA
GENÉTICA DEKALB®

A DIFERENÇA DEKALB®: OBTENHA
RECOMENDAÇÕES DE SEMENTEIRA
PERSONALIZADAS
MAPEAMENTO DO SOLO

ENSAIOS DE HÍBRIDO E DENSIDADE

RECOMENDAÇÕES DE HÍBRIDO E DENSIDADE ÓTIMOS PARA OBTER
ATÉ 1 TONELADA EXTRA/HA*.
Escolher o híbrido adequado à desidade ótima no seu campo de milho para silo é um fator-chave para
o sucesso final. Na DEKALB®, utilizamos a tecnologia mais avançada para oferecer soluções inovadoras
e ferramentas que o ajudem a maximizar o seu benefício ao permitir-lhe tomar as melhores decisões
em cada etapa.

Densidade por
hectare
80

95

120

65
50

Produtos
A
B
C
D
E

0hm.m
30

175

1000

A fim de obter uma caraterização
Cada híbrido é semeado a 5 densidades
pormenorizada de cada parcela,
diferentes em cada tipo de solo.
realizamos análises do solo em
MAPA DE RENDIMENTO
RECOLHA DE DADOS
cada uma delas.

19.0
17.7
16.7
15.8
14.9
13.7
0.0

0hm.m
30

175

1000

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

29 %
27%

DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO LEITE DERIVA DA
ALIMENTAÇÃO DAS VACAS**

 proveite ao máximo o seu investimento em alimentação. Ao aumentar
A
a energia do silo mediante a escolha dos melhores híbridos, pode
maximizar a rentabilidade da sua exploração agrícola.

1500

pontos de dados
por híbrido

10

Centros
Tecnológicos
DEKALB®

75 ha
de ensaios

*Fonte: Ensaios internos de Monsanto em Alemanha, França e na República Checa (2017/2018)
**Fonte: Centro de Investigação em agricultura da Baviera (2015/2016)
***Fonte: Centro de fisiologia do cultivo (Universidade de Illinois)
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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.

Como pode a DEKALB ® oferecer-lhe recomendações de forma personalizada?
Através de uma rede de ensaios única na Europa (em múltiplas condições), a DEKALB®
gera milhares de dados por cada híbrido. Com um conhecimento tão potente das
nossas variedades, transformamos os modelos digitais em soluções agronómicas
práticas. Sejam quais forem as condições do seu campo, podemos oferecerlhe recomendações à medida que o ajudarão a definir a densidade de
sementeira ótima para cada um dos nossos híbridos, em cada campo,
e inclusivamente em cada metro quadrado de terreno.

DO POTENCIAL ENERGÉTICO DEPENDE DA ESCOLHA DO HÍBRIDO CORRETO À
DENSIDADE ÓTIMA***

A DEKALB® SiloEnergy ajuda-o a maximizar o seu investimento em alimentação
mediante recomendações personalizadas que o orientarão na escolha do melhor
híbrido para o seu terreno e a densidade de sementeira mais apropriada, tendo
em conta a textura do solo e as suas condições ambientais específicas.

O PODER DA DENSIDADE

MAXIMIZE A SUA RENTABILIDADE E O SEU
RENDIMENTO COM AS RECOMENDAÇÕES
DE HÍBRIDO E DENSIDADE ÓTIMOS
DA DEKALB® SILOENERGY

DENSIDADE ÓTIMA
HÍBRIDO 3

Rendimento em matéria seca (T/hectare)

17.0
16.5
DENSIDADE ÓTIMA
HÍBRIDO 2

16.0
15.5

DENSIDADE ÓTIMA
HÍBRIDO 1

15.0
14.5
14.0
13.5
13.0

11 PLANTAS/m2

12.5

9 PLANTAS/m2

12.0
6

HÍBRIDO 1
HÍBRIDO 2
HÍBRIDO 3
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Densidade de sementeira (Plantas/m2)

Máximo rendimento a baixa densidade
Resposta média à alta densidade
Apto para sementeira a alta densidade
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Fonte: Centros Tecnológicos
DEKALB® (2016-2017)

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.
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.

No caso da silagem, com objetivo de determinar
a densidade ótima de sementeira para cada
híbrido, é necessário ter em conta que a planta e a
maçaroca respondem de maneira diferente à dose
de sementeira.
Quando a cultura de milho cresce forma normal,
as plantas são mais altas e as maçarocas são
mais pequenas à medida que a densidade de
sementeira aumenta.
Se apenas avaliamos o rendimento em matéria
seca, não temos em conta o valor da qualidade da
silagem. Na DEKALB® avaliamos todos os fatores,
incluindo a qualidade dos componentes da silagem
(amido e conteúdo em fibra), no nosso método
para lhe recomendarmos a densidade óptima e
personalizada para o seu campo.

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.
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O PODER DA DENSIDADE

MAXIMIZE O POTENCIAL DO SEU
CAMPO COM O HÍBRIDO ADEQUADO

ESCOLHER O HÍBRIDO CORRETO COM A
DENSIDADE ÓTIMA PARA CADA CAMPO

POTENCIAL E A TEXTURA DO SOLO
DETERMINAM A DENSIDADE

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

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.

A VANTAGEM DE ESCOLHER A DENSIDADE ÓTIMA DE
SEMENTEIRA PARA CADA HÍBRIDO E TIPO DE SOLO
ESCOLHA O HÍBRIDO CORRETO

METRO A METRO

BAIXO

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.

DETERMINE
O POTENCIAL
DO SEU CAMPO

ALTO

MAIOR DENSIDADE

MENOR DENSIDADE

Mais maçarocas e grãos

Menor stress para as plantas
e redução de custos

PARCELA A PARCELA

MAIOR
RENTABILIDADE
E LUCRO

Densidade baixa

Alto potencial
de rendimento
Potencial médio
de rendimento

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.

Densidade média

Densidade alta

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

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
ÓTIMA DE SEMENTEIRA
PARA O SEU CAMPO E
MAXIMIZE O RENDIMENTO
ATÉ UMA TONELADA
POR HECTARE*

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 vantagens:
maximiza o rendimento até 1 tonelada/
ha tomando as melhores decisões
relativamente à sementeira.
*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

12

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 o seu campo.
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.
Principais vantagens: 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.
Principais vantagens: 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.

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!
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FERRAMENTAS
DIGITAIS DEKALB®
TAB

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

MAXIMQUATTRO
TAB

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 agronómico 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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HÍBRIDOS DEKALB®
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DUPLA
APTIDÃO
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HÍBRIDOS DEKALB®

DUPLA
APTIDÃO

VARIEDADES DEKALB® PARA SILAGEM
NOME DO
HÍBRIDO

CICLO

RM

TIPO DE GRÃO

ALTURA DE
PLANTA

INSERÇÃO DA
ESPIGA

LOOK

VIGOR DE
NASCENCIA

RAÍZES

CAULE

STAY
GREEN

RENDIMENTO EM
MATÉRIA SECA

RENDIMENTO EM
MATÉRIA VERDE

TEOR DE
AMIDO

DIGESTIBILIDADE

LEITE/
HECTARE

TOLERÂNCIA AO
HELMINTHOSPORIUM

PRINCIPAL BENEFÍCIO 1

PRINCIPAL BENEFÍCIO 2

PRINCIPAL BENEFÍCIO 3

DKC6777

600

117

DENTADO

MUITO ALTA

ALTA

8

7

7

7

8

7

9

6

6

7

6

Grande rendimento em
materia verde/ha

Excelente look de silo

Planta muito alta com bom
Stay-Green

DKC6340

500

113

DENTADO

ALTA

MÉDIA-ALTA

8

8

8

7

7

8

7

8

7

8

7

Bom equilibrio planta/
maçaroca

Resistência à acama

Bom sistema radicular
e caule

DKC6181

500

113

DENTADO

ALTA

ALTA

8

7

8

7

9

9

9

7

7

8

7

Grande rendimento em
matéria seca/hectare

Grande rendimento em
matéria verde/hectare

Com o novo tratamento
MaximQuattro

DKC6031

500

110

DENTADO

ALTA

MÉDIA-ALTA

7

7

7

6

8

7

7

7

7

7

7

Alta tolerância ao Stress
Hídrico

Bom vigor de emergência

Fácil digestão da fibra

DKC6040

500

110

DENTADO

ALTA

MÉDIA-ALTA

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Bom look de silo

Muito productivo

Bom caule e resistência
à acama

DKC5741YG

500

105

DENTADO

MÉDIA-BAIXA

BAIXA

6

6

8

7

8

8

6

7

9

7

7

Tolerante a densidades
altas

Exclente Stay-Green,
mesmo em condições
de alguma seca

Maçaroca longa e bem
rematada

DKC5741

500

105

DENTADO

MÉDIA-BAIXA

BAIXA

6

6

8

7

8

8

6

7

9

7

7

Tolerante a densidades
altas

Exclente Stay-Green,
mesmo em condições de
alguma seca

Maçaroca longa e bem
rematada

DKC5542

500

105

DENTADO

MUITO ALTA

ALTA

7

7

7

7

7

7

7

6

7

6

6

Planta muito alta com
excelente aspeto

Adaptabilidade a várias
condições

Maçaroca longa e bem
rematada

DKC5144

400

101

DENTADO

ALTA

MÉDIA

9

8

7

8

9

7

8

7

9

8

8

Excelente look de silo

Excelente sanidade

Híbrido alto e folhoso,
com excelente tolerância
a Helminthosporium

DKC4795

300

97

DENTADO

MÉDIA

MÉDIA-BAIXA

7

8

7

7

7

7

8

7

7

7

4

Colheita assegurada em
toda a diversidade de
terreno

Boa relação maçarocaplanta

Floração precoce, ideal
para sementeiras mais
tardias

1-Pior, 9-Excelente

20

1-Pior, 9-Excelente
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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®!

MANUEL CRUZ E CARLOS CRUZ,LDA

ARMANDO RAUL COSTA
BARBOSA

(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!”

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

JOSÉ ROQUE BENTO

FERNANDO MANUEL
SILVA MENDES

(Almeirim)

(Foros de Salvaterra)

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

“O DKC6031 reúne produção, sanidade e
rentabilidade económica”

VITOR DOMINGOS PINHO ROCHA

EGBERT PIJNENBORG,
AGRARISCH

(S. Vicente Pereira, Ovar)

(Almadafe)

IRMÃOS AGUIAR

ANTÓNIO DANIEL
VASCONCELOS MARINHO

(Povoação, Água Retorta)

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

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

(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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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.

