DKC5144
Alt as produções com t olerância
máxima ao Helmint hosporium
Ciclo: 400 / RM: 101
PRODUT O PROMOVIDO



MORFOLOGIA
T ipo de grão

Dent ado

Alt ura de plant a

Alt a

Inserção da espiga

Média

Cont act o

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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AGRONOMIA

RENDIMENT O E QUALIDADE

Aspet o/Look

Mat éria seca (kg/ha)

Vigor da nascença

Mat éria verde (kg/ha)

Raízes

T eor de amido

Caule

Digest ibilidade

St ay-Green

Leit e/ha

T olerância ao
Helmint hosporium
!

!

1- Muit o mau, 9- Excelent e

1- Muit o mau, 9- Excelent e

Recomendações
Apost a vencedora da DEKALB, com um aspet o/look e uma produção muit o est áveis em t odos os t ipos de ambient e
Silo com excelent e aspet o e prot eção cont ra o Helmint hosporium
Grande volumen de forragem. Bom comport ament o a alt a densidade
Espiga cilíndrica com grande número de grãos e filas
Folhas largas, frondosas e com bom aspet o
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Testemunhos: os nossos clientes

Nelson Manuel Correia Pereira

José Eduardo Botelho Pereira

Fet eiras (Pont a Delgada)

Maia (Ribeira Grande)

“O DKC5144 é um híbrido muit o bom para o ciclo que é!
Um ciclo curt o com boa plant a e excelent e maçaroca!
Muit o equilibrado!”

“Semeio DKC5144 porque t em um bom vigor,
resist ência à acama, excelent e adapt ação a t erras
médias-alt as e bons result ados em t ermos de
produção!”

RESULTADOS DEKALB
T OP 3 PRODUÇÕES DESAFIOS (Lit ros de leit e/ha)

58.984

L/ha, Luis Bacião Araújo
São Pedro da Torre (Valença)
97.0 0 0 pl/ha

52.680

L/ha, Jaime da Silva Moreira
Mos t eiró (Vila do Conde)
84.0 0 0 pl/ha

51.013

L/ha, Rit a Maria Amorim da Cos t a
Verdoejo (Valença)
99.0 0 0 pl/ha
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DOCUMENTOS RELACIONADOS
T ít ulo

PDF

Cat álogo de result ados Port ugal Nort e

Obter uma
recomendação de
densidade

Contactar com um
assessor DEKALB

Voltar ao catálogo
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