DKC5741
Serin bölgelerde ana ürün
ekimlerine uygun, çok yüksek verim
potansiyeli ve erken rutubet
atmasıyla öne çıkan erkenci danelik
mısır tohumu
FAO500
AGRONOMİK ÖZELLİKLER



Bize Ulaşın

Sık Ekime Uygunluk

Mükemmel

Kök/Gövde Yapısı

Mükemmel

Dane Kalite si

Mükemmel

Rutube t Atma

Mükemmel

Sıcak Stre si To le ransı

Mükemmel

Kök hastalığı (Fusarium)
To le ransı

Çok İyi

Yaprak Hastalığı (HT) To le ransı

Çok İyi

Hasatta Ye şil Kalma

Çok İyi

ÇEŞİDİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Verim

Stabil Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek
tohumları kullanarak tarlanızın gerçek
potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı
arttırın.

İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek,
olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.

Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Rutubet Atma

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat
zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans

Bitki fizyolojik olumunu tamamladıktan sonra
dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı
öne çekin.

Bu makaledeki bilgiler dahil Monsanto'nun veya çalışanlarının ya da işgörenlerinin sözlü veya yazılı olarak ürünler/çeşitler ile ilgili verdiği tüm bilgiler iyi niyetle verilmektedir, ama Monsanto tarafından bu
ürünlerin/çeşitlerin performansı veya uygunluğu hususunda bir beyan veya garanti olarak alınmamalıdır; bunlar, yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olabilir. Monsanto, verilen bu gibi bilgilerle
ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu bilgiler, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Monsanto'yla herhangi bir anlaşmanın bir parçasını teşkil etmez.
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