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Hasznos tulajdonságok
TERMÉSSTABILITÁS

VÍZLEADÁS

Megfelelő termésstabilitás éhető el aszályos és
hőstresszes körülmények között is. Bízzon abban
a tudásban ami lehetővé teheti körülményektől
függetlenül a legnagyobb termés elérést!

A gyors vízleadás azt jelenti, hogy a nagy
terméspotenciál rövidebb tenyészidejű
hibridekkel érhető el. A jó vizleadó képesség
egyszerűbb betakarítás szervezést,
költségmektakarítást és jövedelem
maximalizálást jelenthet a gazdáknak.

TERMŐKÉPESSÉG

EGÉSZSÉGES TERMÉS

Az innovatív technológiák segítségével
lehetőség nyílik a lehető legnagyobb termés
elérésére. Az új generációs kukorica hibridek
megnövelt alkalmazkodóképességüknek
köszönhetőn a körülményektől függetlenül
lehetőséget teremthetnek a hozamnövelésre.

A fuzárim fajokkkal szembeni ellenállóság
magasabb termést és magasabb jövedelmet
biztosíthat.

Termesztési ajánlás
Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra ahol az évjárathatás jelentősen
befolyásolja a termést. Kitettebb helyeken is sikeresen termeszthető
Kitűnő vízleadásának köszönhetően jelentős lehet a szárítási megtakarítás
A nagy termésekhez sem feltétlenül igényli a magas tőszámot

Az értékmérők relatív értékek, melyek a termékek DEKALB® portfólion belüli összehasonlítására szolgálnak. Az értékmérők a rendelkezésre álló
kísérleti adatok és gyakorlati tapasztalatok alapján kerülnek meghatározásra.
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Termésszintenkénti tőszámajánlás
Használja ki a hibridben lévő potenciált és érje el a lehető legnagyobb
eredményt a tábla termésszintjének megfelelő tőszám használatával
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A DKC5068 nem csak a stresszes körülmények között
kiváló, 2016-ban bizonyította terméspotenciálját is
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A DKC5068 kiemelkedő terméseredményei
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Forrás: DEKALB® Fejlesztői kísérletek, Magyarország, 2017., 10 helyszín
A kísérleti átlagot adó hibridek: DKC4943, DKC5068, DKC5141
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14,84
Forrás: magyarkukoricaklub.hu
MKK TOP 20 Középérésű hibridek csoportja 2016,
Magyarország: 11 helyszín, Auszria: 1 helyszín, 6 kukoricahibrid

Forrás: magyarkukoricaklub.hu
MKK, TOP 20 kisparcellás fajta összehasonlító kísérletek, középérésű hibridek, 2016

További tanácsért kérjük keresse kereskedelmi képviselőinket, illetve látogasson el a

DEKALB.HU oldalra.

A DEKALB® a Monsanto Technology LLC. bejegyzett védjegye.
Az egyes eredmények eltérhetnek, a termékjellemzők pedig területek szerint évről évre változhatnak. A közzétett eredmény nem tekinthető feltétlenül megbízható eredménymutatónak,
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Ez utóbbiak a helyi éghajlati viszonyoktól és egyéb tényezőktől függhetnek. A Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal az említett információkért.

