DKC6340
O ciclo 500 FAO de dupla apt idão com
boa t olerância a Giberella
Ciclo: 500 / RM: 113
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Alto potencial produtivo

Secagem rápida

Elevado pot encial produt ivo próprio da DEKALB. A
nossa nova geração de híbridos incorpora
melhorias em t ermos de adapt abilidade,
t olerância e est abilidade, aument ando a
rent abilidade por hect are em qualquer condição

Rapidez na secagem, evit ando as alt as
t emperat uras do verão em moment os chave do
ciclo

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
Bom comport ament o perant e Giberella
Dupla apt idão para grão e silagem

Testemunhos: os nossos clientes

Luis Miguel Morais Rodrigues

Joaquim Mª Jorge Dentinho

Coimbra

Mont emor-o-Velho

"DKC6340 não é um milho muit o alt o mas com grande
capacidade produt iva"

"DKC6340 foi dos milhos que melhor produção at ingiu,
gost o dest e milho"

DOCUMENTOS RELACIONADOS
T ít ulo

PDF

Cat álogo de result ados Port ugal Sul

Obter uma
recomendação de
densidade

Contactar com um
assessor DEKALB

Voltar ao catálogo
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