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DKC3710
elastyczny średniopóźny mieszaniec na ziarno i kiszonkę

DKC3710 to nowa odmiana mieszańcowa o ziarnie typu dent o uniwersalnym przeznaczeniu.
Charakteryzuje się zarówno bardzo wysokim potencjałem plonowania na ziarno oraz bardzo wysokim
plonem ogólnym suchej masy. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróżnia się wysoką zawartością
skrobi oraz bardzo wysoką strawnością włókna. Odmiana posiada bardzo dobry wigor początkowy i
tolerancję na niskie temperatury. Wykształca wysokie rośliny o szerokich blaszkach liściowych, silnym
efekcie Stay-Green i bardzo dobrej tolerancji na wyleganie łodygowe i korzeniowe. DKC3710 odznacza
sięwysokązdrowotnością – zawiera gen HT1, który zapewnia tolerancję na określone rasy patogena
wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy, zwaną również helmintosporiozą. To nowoczesna,
uniwersalna i wysokoplenna odmiana zapewniająca wysoką elastyczność w zagospodarowaniu plonu
końcowego.

FA O:  26 0 Wyso ko sc  ro slin:  Wy so ka

Typ  Zia rna :  De nt Grup a  wc ze sno sc i:  Grupa  sre d nio pó zna

Cha ra kte rystyka :

NORMA WYSIEWU NA ZIARNO
Optymalna ilość wody: 8,5 sztuk/m²
Niedobór wody: 7,5 sztuk/m²
NORMA WYSIEWU NA KISZONKĘ
Optymalna ilość wody: 9,0 sztuk/m²
Niedobór wody: 8 sztuk/m²
Osadzenie kolby: średniowysokie
Typ kolby: fic

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. 1
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