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DKC 4943 este un hibrid semi-timpuriu cu un excelent potenţial de producţie si o viteza mare de pierdere a apei din bob
la maturitate. Sistemul radicular bine dezvoltat al acestui hibrid ajută planta să treacă peste perioadele dificile de stres
hidric iar aparatul foliar de arhitectura modernă face posibilă depașirea perioadelor de stres termic. Planta are o talie
medie, o tulpină elastică si frunze erecte. Fiind un hibrid modern, DKC 4943 răspunde foarte bine la tehnologiile intensive
de cultură si reacţionează pozitiv la un aport ridicat de îngrăsăminte.
Vigoarea buna la răsărire, toleranţa ridicată la stresul hidric si termic , viteza mare de pierdere a apei din bob la
maturitate si potenţialul excelent de producţie sunt caracteristicile principale care recomandă hibridul DKC 4943 ca fiind
alegerea perfectă pentru ferma dumneavoastră !

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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