DKC4351
TIMPURIU

MATURITATE RELATIVĂ
INTERVAL FAO
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CARACTERISTICI

300-340

TIPUL BOBULUI

DENTAT

ÎNFLORIRE

MEDIE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

BUNĂ

TOLERANŢĂ LA SECETĂ
ȘI ARȘIŢĂ

EXCELENTĂ

ADAPTABILITATE LA
CONDIŢIILE DE MEDIU

EXCELENTĂ

VITEZA DE PIERDERE
A APEI DIN BOABE

EXCELENTĂ

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

FOARTE BUNĂ

CALITATE FITOSANITARĂ
A BOABELOR

FOARTE BUNĂ

BENEFICII
POTENȚIAL DE PRODUCȚIE
RIDICAT

STABILITATE ÎN MEDIILE
DE PRODUCȚIE

Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua
generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un
grad crescut de adaptabilitate și toleranță la conditiile
de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

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

TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘIȚĂ

VITEZA DE PIERDERE
A APEI DIN BOB

Un hibrid obţine calificativul HD dacă:
• are rezultate pozitive în condiţii de stres
termic și hidric
• rezultatele obţinute sunt peste media celor mai
performanţi hibrizi din aceeași grupă de maturitate

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

RECOMANDĂRI
 Poate fi cultivat în toate mediile de producție din România
 Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă și întârziată
 Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere
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DKC4351
TIMPURIU

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 și care limitează
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați.

MEDIU

SCĂZUT

72.000-75.000

65.000-68.000

boabe germinabile/ha

boabe germinabile/ha

Producțiile sale de top, chiar și în cele mai grele condiții de cultură, îl clasează printre premianții
grupei. Este un hibrid care se poate recolta timpuriu, cu costuri mai reduse pentru fermieri.

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2019
LOTURI DEMONSTRATIVE ȘI COMERCIALE
**

*

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha
** tone la hectar

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER ®:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali
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