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Stanisław Płoszczyca
woj. małopolskie, gmina Oświęcim

„Kukurydzę uprawiam na 70 ha w całości na ziarno. W 2016 
roku 50 ha stanowiła odmiana EDUARDO. O wartości odmia-
ny przekonał mnie szczególnie rok 2015, w którym EDUARDO 
podczas suszy zbudowało dużą, w pełni zaziarnioną kolbę i 
plonowało na wysokim poziomie. Moje plantacje rozproszo-
ne były w kilku miejscowościach, na różnej jakości glebach 
i wszędzie EDUARDO uzyskało bardzo dobre wyniki plono-
wania. Technologia OptiPlus, w której zaprawiane są nasiona 
saatbau sprawiła, że rozwój wiosenny odmiany był bardzo 
intensywny, a rośliny znacznie lepiej wybarwione. Polecam 
EDUARDO szczególnie tym rolnikom, którzy w uprawie ku-
kurydzy borykają się z problemami wynikającymi ze słabych 
stanowisk i braków wody, czy wiosennych chłodów”.

SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. 
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EDUARDO FAO 220
Kukurydza mlekiem płynąca!

EDUARDO to wczesna odmiana o charakterze uniwersalnym. 
Rośliny cechują się mocnym wczesnym wigorem i intensyw-
nym wzrostem początkowym. Plonuje bardzo regularnie, jest 
rekomendowana do uprawy w całej Polsce. Bardzo dobrze 
adaptuje się w rejonach o mniej korzystnych warunkach siedli-
skowych. EDUARDO buduje bardzo wysoką i mocno ulistnioną 
roślinę o rekordowym udziale kolb (108 % wzorca COBORU) w 
zakiszanej masie. Kolba ta ma charakterystyczne, nieregularne 
ułożenie ziaren na szczycie. EDUARDO to doskonałe rozwią-
zanie dla gospodarstw, które potrzebują wysokiej jakości paszy 
dla bydła. Kiszonka z EDUARDO jest wysokoenergetyczna, o 
bardzo dobrej strawności. Nadwyżki z produkcji kiszonki z po-
wodzeniem można przeznaczyć do zbioru na ziarno uzyskując 
bardzo dobre wyniki plonowania.

FAO: 220    TYP ZIARNA: SD 
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Zalecana obsada roślin

ziarno: 7,5 - 8,5 roślin/m²  
kiszonka: 9,5 - 10 roślin/m² 

Zbigniew Maciejak 
woj. łódzkie, gmina Łyszkowice

„Spośród ogromnej ilości odmian dostępnych 
na rynku ja stawiam tylko na EDUARDO. 
Jestem pewien, że mnie nie zawiedzie, bez 
względu na utrudnienia pogodowe, jakie wystę-
pują w różnych sezonach. EDUARDO świet-

nie spisywało się podczas chłodnych wiosen, zachowało swój 
potencjał podczas suchego lata 2015, a w latach o optymalnym 
przebiegu pogody plonem kiszonki dorównuje najmocniejszym 
odmianom. Dodatkowo doskonale sprawdza się na słabszych 
stanowiskach. EDUARDO buduje wysokie rośliny i wykształ-
ca kolbę w 100 % zaziarnioną. W przypadku hodowli bydła 
mlecznego jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ uzyskuję 
wysoko energetyczną kiszonkę, chętnie pobieraną przez krowy, 
co pozwala mi zaoszczędzić na dodatkach paszowych. Mleko 
oddaję do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, która 
ma wysokie wymagania jakościowe”.

Producenci kukurydzy o odmianie EDUARDO


