DKC 4541
Și uscat, și devreme acasă

Recomandat tuturor fermierilor care aplică o tehnologie medie sau mai redusă, reacţionând
excelent pe orice tip de sol fiind succesorul de nădejde al lui DKC 4590!
Ma turita te a Re la tiva :
95
Grup a d e m a turita te :
timpuriu

Ca ra c te ristic i g e ne ra le :
• stabilitate
• ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului şi
apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• pachet agronomic bun (rădăcina profundă şi tulpină
viguroasă)
• vigoare excelentă la răsărire
*Maturitatea relativă (RM), este dată de numărul de zile cu
temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fi
ziologică (apariţia punctului negru).
*Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice
natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează
potenţialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivaţi.

Ava nta je p rinc ip a le :
• adaptabilitate pe texturi diferite de sol
• evită arşiţa din timpul polenizării, înflorind cu 2 zile mai devreme decât DKC4590, reducând pierderile de producţie
în condiţii de stres termic şi hidric;
• plante sănătoase; nu veţi sesiza căderi la recoltare
• toleranţă la frig, pretându-se a fi semănat mai devreme

Pe rfo rmante de pro ductie

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.
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