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Z pełnym przekonaniem oferujemy Państwu nowy katalog odmian kukurydzy DEKALB®
2017. W tym roku proponujemy 18 odmian kukurydzy we wszystkich grupach wczesności,
przeznaczonych do różnego zastosowania, zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, CCM,
biogaz czy bioetanol.

Oprócz odmian takich jak DKC2931, DKC3441, DKC3623, DKC3939 czy DKC3350,
które z powodzeniem sprawdzają się na polach produkcyjnych naszych klientów, w
doświadczeniach
Monsanto
i
doświadczeniach
porejestrowych
COBORU,
wprowadzamy, jak co roku, do oferty nowości. DKC3050 FAO 230-240, to nasza
najwcześniejsza odmiana typu dent na ziarno, szybko oddająca wodę. Jej atutem są
wysokie plony: 12,7 t/ha – 108% wzorca w badaniach rozpoznawczych COBORU
2016. W grupie średniowczesnej oferujemy nowość DKC3568 FAO 250. Jest to
mieszaniec na ziarno i kiszonkę o wysokim potencjale plonowania szczególnie na
glebach średnich i dobrych. DKC3969 FAO 270-280, to nowość w grupie
średniopóźnej, dla odbiorców oczekujących najwyższych plonów. W badaniach CCA
COBORU 2016 odmiana uzyskała 2. miejsce z wynikiem 15,5 t/ha przy wilgotności
24,2%! W Monsanto testujemy nie tylko nowe odmiany, ale również wprowadzamy
innowacyjne metody ich testowania. W 2016 roku nasz Dział Rozwoju Produktów,
oprócz dotychczasowej sieci doświadczeń łanowych, utworzył w Europie oraz w
Polsce DTC, czyli Centrum Technologiczne DEKALB . Jest to przełomowa
platforma doświadczalna, która sprawi, że rekomendacje agrotechniczne dla odmian
kukurydzy i rzepaku ozimego marki DEKALB będą jeszcze dokładniejsze i bardziej
kompleksowe, co w rezultacie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uprawy,
stabilności i wysokości plonów.

W celu zapoznania się z najnowszym katalogiem odmian kukurydzy marki DEKALB®
prosimy kliknąć na dokument pdf poniżej - w Istotne informacje, plik Katalog odmian
Kukurydza DEKALB® 2017.

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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