
Pe rfo rmante  de  pro ductie

DKC 4943
Produce ca un senior, pierde apa ca un junior!

Poate fi cultivat în toate zonele din ţară, cu precădere în arealele unde arşiţa şi seceta îşi spun
deseori cuvântul. Reacţionează foarte bine în condiţii vitrege de cultură (terenuri mai slabe,
zone cu impact ridicat de arsita si seceta, conditii de tehnologie mai reduse) răspunzând prin
producţii mari pentru grupa sa de maturitate.

Ma turita te a  Re la tiva :

99

Grup a  d e  m a turita te :

semi-timpuriu

Ca ra c te ristic i g e ne ra le :

• Hibrid HD
 
• rădăcini puternice şi profund dezvoltate;

• AȘI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului şi
apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• vigoare excelentă la răsărire

• ştiuleţi foarte bine polenizaţi, întâlnindu-se frecvent 18 -20
rânduri de boabe
 
 
*Maturitatea relativă (RM), este dată de numărul de zile cu
temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fi
ziologică (apariţia punctului negru).
 
*Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice
natură, ce se regăsesc într-o fermă şi care limitează
potenţialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivaţi.

    

A va nta je  p rinc ip a le :

• alimentare mult mai bună cu apă şi substanţe nutritive.

• stabilitate şi adaptabilitate pe solurile mai sărace

• evită arşiţa din timpul polenizării, reducând pierderile de producţie în condiţii de stres termic şi hidric;

• toleranţă la frig, pretându-se şi la semănatul mai devreme
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