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Mais um ano, os agricultores clientes Dekalb voltam a superar. Genética, acompanhamento técnico, inteligência
agronómica e muita dedicação tornaram possíveis chegar a inimagináveis produções em apenas alguns anos.
Ano após ano, o milho continua a demonstrar o seu potencial como uma cultura no nosso país, e a sua rentabilidade e
benefícios produtivos para os agricultores torna a simbiose DEKALB-cliente uma oportunidade única de conseguir obter
o máximo rendimento no seu campo.
O ano passado, no sul de Portugal, os nossos híbridos de grãos deram em média resultados nos desafios GEN20,
rendimentos espectaculares de 18.100 kg/ha, atingindo mesmo resultados superiores a 20 toneladas. DKC6664,
DKC6630 e DKC6031, juntamente com o resto da nossa oferta, deixaram milhares de agricultores satisfeitos, onde
comprovaram nos seus campos a qualidade e potencial produtivo das sementes DEKALB.

No norte do país, as variedades Dekalb para silagem deram rendimentos superiores a 55 toneladas de leite /ha em 16
campos, atingindo um máximo de 64,330 quilos de leite/ha num agricultor perto de Braga com o hibrido DKC5741,
especialmente concebido para a zona.
Todos estes resultados encorajam-nos a continuar a inovar para oferecer o melhor de nós mesmos. Porque sabemos
que, no seu campo, o seu trabalho e esforço diário, apenas precisam de uma semente capaz para atingir as produções
máximas. Consulte o Caderno de Resultados da tua zona que aparece abaixo, e junta-te à DEKALB. O próximo recorde
pode ser seu.
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