NOU! Avem un triplu campion în portofoliu
24.11.2014

Una dintre noutăţile portofoliului DEKALB 2015 o reprezintă hibridul DKC 3939 .
Apariţia acestuia în portofoliul nostru a venit ca un răspuns la cerinţele pieţei de a comercializa hibrizi cu întrebuinţare
multiplă. Hibridul DKC 3939 poate fi cultivat cu performanţe maxime atât pentru producţia de boabe, cât și pentru siloz
sau cultură dublă.
DKC 3939 este un hibrid timpuriu cu un potenţial de producţie foarte ridicat pentru grupa sa de maturitate. Datorită
perioadei timpurii de înflorire si a vitezei mari de pierdere a apei, DKC 3939 se pretează la cultivare în toate zonele unde
se samănă porumb pentru boabe. DKC 3939 răspunde foarte bine la tehnologiile intensive de cultură și reacţionează
pozitiv la un aport ridicat de îngrășăminte.
Toleranţa la stresul hidric si producţiile ridicate şi stabile sunt argumentele care propulsează hibridul DKC 3939 în topul
hibrizilor DEKALB.

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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