DKC6040
Bom aspet o/look de silagem e muit o
produt ivo
Cico: 500 / RM: 100
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
Grande rendiment o em mat éria verde/ha
Silo com um aspet o excelent e
Plant a alt a e com bom St ay-Green

Testemunhos: os nossos clientes

Joaquim Ferreira Gomes

João Adriano Massa

Carvalhos a (Paços Ferreira)

Pont a Delgada (Arrif es )

"Opt ámos pelo DKC6040 porque conseguimos semear
mais cedo. É um milho que se mant ém verde at é a
colheit a com bast ant e amido"

"O DKC6040 t em uma excelent e produção e garant e
um silo com qualidade para aliment ar as minhas
vacas. Levo muit a energia para o silo!"
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Cat álogo de result ados Port ugal Nort e
Ficha de produt o: DKC6040

Obter uma
recomendação de
densidade

Contactar com um
assessor DEKALB

Voltar ao catálogo
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