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Cu o diferenţă de peste 700 kg/ha (pe grupa de maturitate faţă de principalul competitor din piaţă) hibridul de porumb DKC
5141 (FAO 450) a scos o producţie medie de 9800,06 kg/ha (densitate 70.000 pl/ha şi umiditate 14% kg/ha). Al doilea
cel mai productiv hibrid s-a dovedit a fi DKC 3969 (FAO 320), cu o producţie medie de 9456,43 kg/ha, cu aproape 200
kg/ha mai mult decât competitorul imediat.

Astfel, cele două produse din portofoliul DEKALB® s-au situat pe primele două locuri în competiţia dintre 84 de
hibrizi de porumb cu toleranţă la arşiţă şi secetă, aflaţi în comercializare de către principalele companii care activează pe
piaţa din România. Ȋn Top 10 figurează însă şi DKC 4541, cu o producţie medie de 9245,15 kg/ha.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie
considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori.
Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii. Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel
în scris.

Recoltarea a avut loc cu puţin înainte de Ziua Porumbului, pe loturile demonstrative din ferma Elsit (jud. Ialomiţa), unde
toţi hibrizii au beneficiat de condiţii egale de tehnologie: clasică, neirigat şi aceeaşi calitate a tratamentelor. DEKALB® a
fost prezent cu 6 hibrizi (https://www.dekalb.ro/porumb/catalog-produse): DKC 3969, DKC 4351, DKC 4541, DKC
4717, DKC 5141 (https://www.dekalb.ro/porumb/catalog-produse/dkc5141), DKC 5068.
Cea de a şaptea ediţia a evenimentului Ziua Porumbului din ferma condusă de Nicolae Sitaru are loc azi, 8 septembrie,
în localitatea Orezu.
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