DKC6031
O ciclo 500 FAO de dupla apt idão com
grande est abilidade
Ciclo: 500/ RM: 110
CARACT ERÍST ICAS DO HÍBRIDO
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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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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Estabilidade no rendimento

Tolerância ao calor

Mant ém um pot encial de produção elevado de
forma est ável, mesmo em ambient es secos e
quent es. Garant e a segurança necessária em
relação à sua capacidade produt iva em t odas as
condições

Grande t olerância a golpes de calor, o que
permit e aguent ar melhor o st ress e minimizar as
perdas a nível de rendiment o

Tolerância a doenças

Excelente resistência à queda

Prot eção cont ra o as doenças proprias do milho,
graças à melhor genét ica DEKALB

Perdas mínimas de grão no moment o da colheit a,
devido à robust ez do caule, graças t ambém a uma
robust a part e aérea.

Recomendações
Boas produções, com secagem rápida
Maçaroca elást ica com grão alaranjado
Excelent e St ay-Green
Dupla apt idão para grão e silagem

RESULTADOS DEKALB
T OP 3 PRODUÇÕES DESAFIOS

15.580

kg/ha, João Ferreira Marques
Coruche (Sant arém)
94.0 0 0 pl/ha

15.240

kg/ha, Quint a do Tainho
Abrant es (Sant arém)
93.0 0 0 pl/ha

14.260

kg/ha, Cas a Agrícola Seguro
Front eira (Port alegre)
94.0 0 0 pl/ha
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DOCUMENTOS RELACIONADOS
T ít ulo

PDF

Cat álogo de result ados Port ugal Sul
Ficha de produt o: DKC6031

Obter uma
recomendação de
densidade

Contactar com um
assessor DEKALB

Voltar ao catálogo
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