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Os pontos de venda da zona peninsular já têm em mãos os cadernos de campo com toda a informação necessária para
obterem a melhor produção. Agora, os distribuidores e os agricultores dispõem de toda a informação de que necessitam,
em função da sua zona e do seu ciclo, para tomarem as melhores decisões para o seu campo.
Em cada caderno, poderão encontrar:
Resumo de variedades com o potencial de produção, adaptabilidade, resistência à queda e tolerância ao vírus.
Uma ficha técnica de cada produto com a descrição da espiga, do talo e das raízes.
Uma descrição detalhada de cada híbrido.
Por sua vez, encontra toda a informação relacionada com os benefícios da tecnologia
Yielgard e as principais dicas de recomendação.
Os cadernos de campo da DEKALB são o guia ideal para o seu campo.
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