DKC3575
O novo ciclo curt o para silagem
Ciclo: 200 / RM: 84
MORFOLOGIA
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Toda a informação facultada, verbalmente ou por escrito, pela Monsanto, pelos seus funcionários ou agentes, incluindo a constante neste artigo, é facultada de boa-fé, não devendo ser considerada como uma declaração
ou garantia prestada pela Monsanto, em relação ao desempenho ou adequabilidade daqueles produtos, que dependem de condições climatéricas locais, entre outros fatores. A Monsanto não assume qualquer
responsabilidade por qualquer informação desse género. Esta informação não faz parte de qualquer contrato com a Monsanto, salvo se especificado em contrário, por escrito.
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Recomendações
Maior rendiment o em mat éria seca e verde do que o DKC3390
Híbrido com muit o bom aspet o, com boa sanidade
Híbrido precoce
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