DKC 4670
Profitabilitate, Performanţã, Protecţie! | Semi-timpuriu

Valorificã toate mediile de culturã, datoritã flexibilitãţii şi a adaptabilitãţii la orice tip de
tehnologie! Pretabil și pentru condiţii intensive.
Ma turita te a Re la tiva :
96
Grup a d e m a turita te :
extra-timpuriu
Ca ra c te ristic i g e ne ra le :
• Pierde rapid apa din bob, fiind competitiv cu hibrizii timpurii
din punct de vedere al perioadei de recoltare
• Rădăcini şi tulpini sănătoase şi puternice
• Înfloreşte timpuriu, evitând arşiţa din timpul polenizării,
asigurând umplerea boabelor
*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 :
•
•
•
•
•

Potenţial de producţie ridicat -> profit
Cost de uscare redus datorită pierderii rapide a apei din bob
Stabilitate -> securizarea profitului
Fără căderi de plante la recoltare, permiţând şi o recoltare târzie
Hibrid universal

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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Ele me nte de pro ductivitate
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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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