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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Alto potencial produtivo

Estabilidade no rendimento

Elevado potencial produtivo próprio da DEKALB. A nossa
nova geração de híbridos incorpora melhorias em termos
de adaptabilidade, tolerância e estabilidade,
aumentando a rentabilidade por hectare em qualquer
condição

Mantém um potencial de produção elevado de forma
estável, mesmo em ambientes secos e quentes. Garante
a segurança necessária em relação à sua capacidade
produtiva em todas as condições

Excelente resistência à queda
Perdas mínimas de grão no momento da colheita, devido
à robustez do caule, graças também a uma robusta parte
aérea.

Recomendações
Recomendado para agricultores que procuram altas produções com flexibilidade no momento da sementeira
Recomendado para sementeiras a alta densidade, desde 95.000 a 100.000 plantas/ha, devido à sua boa resposta.
Muito boa tolerância a doenças na maçaroca, como Fusarium
Não recomendado para zonas com alta pressão de Cephalosporium, Giberella ou vírus
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