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Az Első DEKALB SMART hibrid
Válassza ki az Ön táblájához legmegfelelőbb tőszámot
a SMART PLANTING táblaszintű tőszámajánlás* segítségével.
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Hasznos tulajdonságok
TERMŐKÉPESSÉG

TERMÉSSTABILITÁS

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

Megfelelő termésstabilitás érhető el aszályos és
hőstresszes körülmények között is. Bízzon abban
a tudásban, amely lehetővé teheti körülményektől
függetlenül a legnagyobb termés elérését.

ERŐS GYÖKÉRZET ÉS SZÁR
A betakarításkori veszteség minimalizálásának
lehetősége a stabil szárnak és gyökérzetnek
köszönhetően.

Termesztési ajánlás
A DEKALB SMART generáció első képviselője hazánkban. A hibridhez elérhető precíz
tőszámajánlásnak köszönhetően minden talajtípuson a lehető legnagyobb termést érhetjük el vele.
Erős szárának köszönhetően a magas tőszámok alkalmazása esetén sem kell a növények
megdőlésétől tartanunk.
A korai virágzás segíthet elkerülni a július eleji hőstressz okozta terméscsökkenést.

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.

DKC4670 Új

jelölt

Az Első DEKALB SMART hibrid
Válassza ki az Ön táblájához legmegfelelőbb tőszámot
a SMART PLANTING táblaszintű tőszámajánlás* segítségével.

A DKC4670 SMART kísérleteinkben 600 kg-al termett
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Forrás: DEKALB Fejlesztői kísérletek, Magyarország, 2016, 9 helyszín
A kísérleti átlagot adó hibridek:
DKC4351, DKC4541, DKC4555, DKC4751, DKC4717, DKC4670.

Forrás: DEKALB Fejlesztői kísérletek, Magyarország, 2016.

SMART PLANTING

talajtextúra alapú táblánkénti
tőszámajánlás elérhető
várhatóan 2018 Februártól

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 és évről évre változhatnak. A közzétett eredmény nem tekinthető
feltétlenül megbízható eredménymutatónak, mivel a helyi termesztési, talaj- és időjárási viszonyok eltérhetnek. A termelőknek az értékelés során
lehetőleg minél több helyszínről és időszakból származó adatokat kell figyelembe venniük. Bár a Monsanto társaság, illetve annak alkalmazottai
vagy megbízottai által szóban vagy írásban adott, a különböző termékekre, illetve fajtákra vonatkozó összes információt – ideértve a grafikonokon
feltüntetett információkat is – jóhiszeműen eljárva osztottuk meg, azok semmilyen értelemben nem alapozzák meg a Monsanto garanciális, illetve
egyéb jellegű felelősségét az érintett termékek és fajták jellemzőinek vagy meghatározott cél szerinti alkalmasságának tekintetében. Ez utóbbiak
a helyi éghajlati viszonyoktól és egyéb tényezőktől függhetnek. A Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal az említett információkért.

