ДКС4598
Високий потенціал врожайності

ФАО 360 Високий потенціал врожайності, Придатність до вирощування у різних умовах, стійкість
до хвороб стебла та качана

Ре ко ме нда ції
Зона вирощування: усі зони
Відношення до грунтів: придатний до вирощування на всіх типах грунтів (піщані - за умови
достатнього зволоження).
Рівень мінерального живлення:середній, високий.
Рекомендований основний обробіток ґрунту: традиційний, мінімальний, No Tillage.
Температура ґрунту в період посіву - від 9 °С.
Відношення до монокультури: витримує монокультуру.
Відношення до перестою: витримує тривалий перестій.
Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання
Можливе вирощування на зрошенні.
ФАО
360

Гр упа с тигло с ті
середньостигла

Тип зе р на
зубовидний

о со б ливість
СТЕБЛО, ЛИСТЯ І КОРІНЬ

КАЧАН

ЗЕРНО

Стійкість
Початкова енергія росту: 8.0

Холодостійкість: 9.0

Посухостійкість: 9.0

Стійкість до пухирчастої сажки: null

Стійкість до фузаріозу (стебла/качани): 9.0

Стійкість до кореневого та стеблового вилягання: null

Стійкість до стеблового вилягання після пошкодження
метеликом: null

Стабільність та пластичність: 9.0

Во ло го відда ча : до б ра

Гус то та до зб ир а ння в умо ва х до с та тньо го зво ло же ння:
70 0 0 0 - 75 0 0 0

Вміс т кр о хма лю ( вис о кий -по на д 72%) : --

Гус то та до зб ир а ння в по с ушливих умо ва х:
50 000 - 60 000

Вико р ис та ння на вир о б ництво б іо е та но лу та б іо га зу: --

гус то та до зб ир а ння в умо ва х не с тійко го зво ло же ння:

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.
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60 000 - 65 000

Вико р ис та ння на с ило с : та к

Відгук
Відгук Го с по да р с тва
Стахів Мирослава
менеджер з маркетингу
насіння кукурудзи ТОВ «Байєр»

ДКС4598 – це гібрид нової генерації із потенціалом врожайності 17 т/га і вище. Для гібрида характерна висока
посухостійкість та пластичність, що дозволяє вирощувати його в різних ґрунтово-кліматичних біозонах. Хороша енергія
початкового росту та сильна коренева система забезпечать найкращі показники продуктивності цього гібриду за будь-яких
способів обробітку грунту.
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