DKC5741YG

O MELHOR DO DKC5741, AGORA
COM YIELDGARD

CICLO / RM

500 / 107

CARACTERÍSTICAS DO HÍBRIDO
TIPO DE GRÃO

DENTADO

FLORAÇÃO

TARDIA

INSERÇÃO DA ESPIGA

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

SISTEMA RADICAL ROBUSTO

ESTABILIDADE NO RENDIMENTO

TOLERÂNCIA AO CALOR

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.

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.

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.

Grande tolerância a golpes de calor, o que
permite aguentar melhor o stress e minimizar
as perdas a nível de rendimento.

RECOMENDAÇÕES
●● Excelente tolerância a vírus, juntamente com todos os benefícios de ser YieldGard.
●● Muita boa adaptação a altas densidades.
●● Caule e raíz excelentes, grão de boa qualidade.
●● Não recomendado para zonas com Cephalosporium.

DKC5741YG

O MELHOR DO DKC5741, AGORA
COM YIELDGARD

“A variedade rústica agora com proteção Yieldgard. Variedade de ciclo médio-curto, de dupla
aptidão, com excelente rusticidade e sanidade. Grão dentado e profundo, com boa sanidade”
SILVIA BENQUERENÇA (RESPONSÁVEL DE AGRONOMIA E
DESENVOLVIMENTO AGRONÓMICO DA DEKALB EM PORTUGAL)

ZONAS RECOMENDADAS

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 DKC5741YG.

ESSA É A DIFERENÇA DEKALB

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

DEKALB Portugal

@DEKALB_Iberia DEKALB Portugal

