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NOVO PRODUT O

Caract eríst icas do híbrido
T ipo de grão
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Floração
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Inserção da espiga

Média

Pot encial de produção
Adapt abilidade
Resist ência à queda
T olerância a doenças de
folha



St ay-Green
Respost a a alt as
densidades
Qualidade do grão
!

1 - Muit o mau; 9 - Excelent e

SOLUCIONES DEKALB
Alto potencial produtivo

Tolerância a doenças

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

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

Excelente resistência à queda
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.
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Recomendações
Agricult ores que visem um aument o de rent abilidade, alcançando o máximo pot encial produt ivo das suas
explorações agrícolas.
Bom comport ament o face às novas cepas agressivas de Cephalosporium que surgiram no sul de Port ugal nos últ imos
anos.
Respost a à densidade de plant as com uma maçaroca muit o elást ica.
Em explorações agrícolas de baixo pot encial produt ivo é possível semear com uma densidade de 90 000 plant as/ha, e
em explorações de alt o pot encial, de 100 000 plant as/ha.

Contactar com um
assessor DEKALB

Voltar ao catálogo
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