DKC6761YG
Boa t olerância ao Cephalosporium,
em conjunt o com a máxima
produção da DEKALB, agora
Yieldgard
Ciclo: 600/ RM: 114
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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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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Alto potencial produtivo

Estabilidade no rendimento

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

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

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

Recomendações
Excelent e pot encial produt ivo, junt ament e com uma boa t olerância ao Cephalosporium e os benefícios por ser
Yieldgard
Bom para zonas de Cephalosporium, especialment e aquilas pert o de rios (Ribat ejo)
Não recomendado para zonas com problemas de Fusarium nem vírus
É recomendável uma colheit a não t ardia, sem esperar o milhor at ingir um 14% de humidade
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