DKC5741

DUPLA
APTIDÃO

FAO 500 DE DUPLA APTIDÃO COM BOM
STAY-GREEN E BOA PRODUÇÃO

CICLO / RM

500 / 105

CARACTERÍSTICAS DO HÍBRIDO
TIPO DE GRÃO

DENTADO

FLORAÇÃO

PRECOCE

INSERÇÃO DA ESPIGA

MEDIA-BAIXA

POTENCIAL DE PRODUÇÃO
ADAPTABILIDADE
RESISTÊNCIA À QUEDA
TOLERÂNCIA A VÍRUS
STAY-GREEN
RESPOSTA A ALTAS DENSIDADES
QUALIDADE DO GRÃO

Mín.

Máx.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
EXCELENTE RESISTÊNCIA À QUEDA
Perdas mínimas de grão no momento da
colheita, devido à robustez do caule, graças
também a uma robusta parte aérea. Boa
sanidade no que respeita a vírus.

SISTEMA RADICAL ROBUSTO

Manutenção ao longo de todo o ciclo de um
forte e robusto sistema radicular, que ajuda a
minimizar problemas no momento da colheita
como resultado de queda de caule.

ESTABILIDADE NO RENDIMENTO

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.

RECOMENDAÇÕES
●● Híbrido muito produtivo e estável.
●● Espiga cónica com muito bom acabamento.
●● Excelente Stay-Green, que se destaca especialmente sob condições de stress hídrico.
●● Tolera bem altas densidades.

DKC5741

DUPLA
APTIDÃO

FAO 500 DE DUPLA APTIDÃO COM BOM
STAY-GREEN E BOA PRODUÇÃO

“Boa germinação, rusticidade, resistência à acamado, homogeneidade na
espigaçao,bom comportamento com altas densidades, alta productividade em
condiçoes difíceis, rápido “dry down”, coloração de grão alaranjado e alto peso
específico. São as características que procuro num híbrido. Esse híbrido é o
DKC5741!”

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA DA CRUZ (VIDIGUEIRA, AVEIRO)

ZONAS
RECOMENDADAS

RENDIMENTOS GEN20
José Rodrigues
(Montemor-o-Novo):

17.740 kg/ha*

Estes rendimentos são exclusivos dos hectares que participaram nos programas de Marketing de DEKALB no ano 2017 (máximo 6 hectares por campo)

Entre em

www.dekalb.pt

e descobra todas as tecnologias que a DEKALB pode lhe oferecer, em cada
uma das etapas da cultura de milho, para tirar o máximo rendimiento com o seu DKC5741.

ESSA É A DIFERENÇA DEKALB

#DiferençaDEKALB
DEKALB® e Seed Your Success são marcas registadas de Monsanto.

DEKALB Portugal

@DEKALB_Iberia DEKALB Portugal

