DKC4098

NOU

TIMPURIU

MATURITATE RELATIVĂ 90
INTERVAL FAO

300-340

CARACTERISTICI
TIPUL BOBULUI

DENTAT

ÎNFLORIRE

TIMPURIE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

FOARTE BUNĂ

TOLERANŢĂ LA SECETĂ ŞI
ARŞIŢĂ

EXCELENTĂ

ADAPTABILITATE LA
CONDIŢIILE DE MEDIU

EXCELENTĂ

VITEZA DE PIERDERE
A APEI DIN BOB

FOARTE BUNĂ

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

FOARTE BUNĂ

CALITATE FITOSANITARĂ
A BOABELOR

EXCELENTĂ

BENEFICII
ACCELERON SEED APPLIED
SOLUTION

Oferă combinații exclusive de tratamente ale
semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele de
protecție a culturilor. Aceste soluții integrate protejează
culturile împotriva bolilor de la începutul vegetației,
îmbunătățind postura, uniformitatea și vigoarea
plantelor în stadiile timpurii, contribuind astfel la
obținerea unor producții mai mari.

PRETABIL LA DENSITĂȚI
RIDICATE

Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de
cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

STABILITATE ÎN MEDIILE
DE PRODUCȚIE

Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și
în condiții climatice dificile.

VITEZA DE PIERDERE A APEI
DIN BOB

Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de
uscare artificială şi a pierderilor cauzate de un recoltat
întârziat.

CALITATE FITOSANITARĂ A
BOABELOR

Asigurați-vă sporul de producție și plusul de
venit, protejându-vă cultura împotriva unor boli ca
Fusarium sp.

RECOMANDĂRI
● ● Recomandat să fie cultivat în mediul mijlociu și ridicat
● ● Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă și întârziată
● ● Se poate cultiva în toate zonele din România
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DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE
MEDIUL DE PRODUCŢIE*
Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!
* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă şi care limitează
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați.

RIDICAT

MEDIU

SCĂZUT

80.000 - 84.000

75.000 - 80.000

nu se recomandă

boabe germinabile/ha

boabe germinabile/ha

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2018
LOTURI
DEMONSTRATIVE

9

14 ,6 t
11,3 t

12

14 ,6 t

15

17,4 t

18

6

Hibrid timpuriu care se evidențiază prin toleranța
excelentă la arșiță și secetă și stabilitate a producțiilor în toate mediile de cultură. Maximizați
profitul din ferme cu hibridul DKC4098, alegând
densitatea corectă în mediile mijlociu și ridicat de
producție.
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MEDIA
NAȚIONALĂ
2018

14.462 kg/ha

LOTURI DEMONSTRATIVE

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă,
cu

smart.dekalb.ro #diferențaDEKALB

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi www.dekalb.ro sau contactaţi reprezentanţii DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

