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Prognozy zbiorów i spo¿ycia kukurydzy
W ostatnim raporcie z dnia 29 maja br., Miêdzynarodowa Rada Zbo¿owa

(IGC - International Grain Council), obni¿y³a kwietniow¹ prognozê zbiorów
kukurydzy na �wiecie w nadchodz¹cym sezonie. Zosta³a ona skorygowana
z 778 mln ton do 771 mln ton (784 mln ton w poprzednim sezonie). Jedno-
cze�nie podwy¿szono prognozê dotycz¹c¹ spo¿ycia tego ziarna kukurydzy -
z 791 mln ton do 792 mln ton - g³ównie ze wzglêdu na przewidywany wzrost
zu¿ycia do produkcji bioetanolu. Prognozowane zbiory w USA zosta³y zre-
dukowane do 305 mln ton wobec 315 mln ton w poprzedniej prognozie
i 307, 4 mln ton sezon wcze�niej. Przewidywane zbiory dla Europy równie¿
zosta³y obni¿one - z 70 mln ton w kwietniowym raporcie do 68,6 mln ton
(72,6 mln ton w poprzednim sezonie).

Wzrost produkcji, w stosunku do kwietniowych oczekiwañ, spodziewany
jest natomiast w Chinach - do 158 mln ton wobec 155 mln ton w poprzed-
niej prognozie i 165,5 mln ton sezon wcze�niej.

IGC zrewidowa³o w dó³ oszacowanie zapasów koñcowych kukurydzy na
�wiecie - do 118 mln ton wobec 129 mln ton miesi¹c wcze�niej i 139 mln ton
na koniec sezonu 2008/09. Najwiêkszy spadek przewidywany jest w USA.
W Chinach zapasy kukurydzy prognozowane s¹ wysoko.

Obecne prognozy zmieniaj¹ obraz �wiatowego rynku kukurydzy
w nadchodz¹cym sezonie i mog¹ oznaczaæ dalsze wzrosty notowañ kukurydzy.

Powierzchnia uprawy kukurydzy 2009
W 27 krajach Unii Europejskiej spodziewana jest powierzchni uprawy

kukurydzy na poziomie 13, 5 mln ha w tym kukurydza ziarnowa
8,5 mln ton i kukurydza kiszonkowa 5 mln ton. W zwi¹zku ze z³ymi wyni-
kami ekonomicznymi produkcji kukurydzy w bie¿¹cym sezonie, niektórzy
rolnicy zrezygnowali z uprawy kukurydzy na rzecz innych upraw, lub od³o-
gowali gorsze pola. W stosunku do roku ubieg³ego powierzchnia kukury-
dzy ziarnowej (8,980 mln ha) powierzchnia zmniejszy siê o oko³o 6 %
osi¹gaj¹c poziom 8,5 mln ton. Powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonko-
wej pozostanie na poziomie roku ubieg³ego czyli oko³o 5 mln ton.

Ocenia siê ¿e powierzchni uprawy kukurydzy na Ukrainie mog³a spa�æ
nawet o 400 tysiecy ha. Niepotwierdzaj¹ tego �ród³a oficjalne. Ministerstwo
Rolnictwa przewiduje nawej wzrost powierzchni uprawy kukurydzy w sto-
sunku do roku ubieglego.

Zdecydowanemu zmniejszeniu uleg³o stosowanie nawozów i �rodków
ochrony ro�lin, co mo¿e spowodowaæ znaczny bo nawet 10 % spadek
tegorocznej produkcji

Produkcja kukurydzy nasiennej
W bie¿¹cym roku, powierzchnia reprodukcji nasion kukurydzy ulegnie bar-

dzo du¿emu wzrostowi. We Francji po raz kolejny pobity zostanie rekord.
W stosunku do powierzchni zesz³orocznej, powierzchnia wzro�nie
o 13,5 % osi¹gaj¹c poziom przekraczaj¹cy 64 tysiêcy ha. W Europie powierzch-
nia ca³kowita kukurydzy nasiennej wyniesie ponad 140 tysiêcy ha. Jedn¹
z przyczyn tak du¿ego wzrostu reprodukcji nasiennej jest konieczno�æ odbu-
dowania zapasów z drugiej strony Chile i Argentyna trac¹ swoje znaczenie ze
wzglêdu na coraz wiêksze trudno�ci zapewnienia braku zamieszania GMO.

�ród³o: A.G.P.M. Maiz�Europ�,FAMMU/FAPA

�wiatowy i europejski rynek kukurydzy
Sezon 2008/2009:

Wed³ug szacunków USDA, �wiatowa produkcja kukurydzy w bie¿¹cym
sezonie wyniesie 788 mln ton, czyli bêdzie bliska rekordowej produkcji
z kampanii 2007/2008.

Koñcz¹ siê zbiory w Argentynie i konsekwencje suszy (sytuacja
w styczniu/lutym) s¹ powa¿niejsze ni¿ wcze�niej zapowiadano: wed³ug w³adz
argentyñskich produkcja ma spa�æ poni¿ej 13 mln ton.

Mniejsza równie¿ okaza³a siê produkcja brazylijska z powodu niskich
plonów drugiej rotacji kukurydzy.

�wiatowa konsumpcja w bie¿¹cej kampanii szacowana jest na
779 mln ton, przy mniejszym zu¿yciu na cele paszowe i zwiêkszonym zu-
¿yciu na cele przemys³owe.

Zapasy na koniec sezonu wynosz¹ 140 mln ton, co stanowi 18 %
�wiatowej konsumpcji. �wiatowe zapasy ulegaj¹ wiêc odbudowie.

Perspektywy 2009/2010:
Wed³ug USDA, produkcja kukurydzy na �wiecie powinna nieco siê

zmniejszyæ w nastêpnym sezonie, osi¹gaj¹c poziom 785 mln ton, co ozna-
cza mimo wszystko 3-ci najlepszy zbiór w historii.

Zmniejszenie produkcji mia³oby nast¹piæ g³ównie w Chinach, UE i na
Ukrainie. W Argentynie produkcja powinna wzrosn¹æ dziêki wy¿szym plo-
nom natomiast spadek powierzchni zasiewów ma ograniczyæ jej wzrost.
Tak samo sytuacja przedstawia siê w Brazylii.

kurydzy w zwi¹zku ze znacznymi jej zasobami i du¿ym spadkiem
importu z krajów spoza Unii.

W bie¿¹cym sezonie du¿e znaczenie je¿eli chodzi o eksport mia³y
kraje Basenu Morza Czarnego (Rosja + Ukraina), eksportuj¹ce do
krajów £uku �ródziemnomorskiego (w szczególno�ci pszenica eks-
portowana do Egiptu). Pszenica z Ukrainy jest najtañsza na �wiecie,
ale jest mniej warto�ciowa ze wzglêdu na jej jako�æ. I wreszcie poli-
tyka wprowadzona przez rz¹d rosyjski (interwencja, utworzenie pañ-
stwowego organizmu zajmuj¹cego siê organizacj¹ eksportu), �wiadcz¹
o ambicjach tego kraju je¿eli chodzi o �wiatowy rynek ziarna.

Perspektywy 2009/2010:
Europejska produkcja kukurydzy mo¿e ulec zmniejszeniu o 4 do

6 mln ton w zwi¹zku ze spadkiem powierzchni i mniszej intensyfika-
cji upraw w wielu krajach. Kraje Europy �rodkowej (Wêgry) i Wschod-
niej (Rumunia), zosta³y dotkniête przez suszê. Je¿eli takie warunki
siê utrzymaj¹, mog¹ one wp³yn¹æ na produkcjê UE 27, ale na razie
sytuacja nie jest porównywalna do tej z roku 2007. Produkcja zbó¿
podstawowych powinna ulec zmniejszeniu z tych samych powodów.

Jednak te spadki produkcyjne nie pozwol¹ UE na zmniejsze-
nie zapasów w sposób wystarczaj¹cy i to z kilku powodów:
u spadek zu¿ycia kukurydzy w ¿ywieniu zwierz¹t, gdy¿ ak-
tualnie na Zachodzie Europy kukurydza jest dro¿sza od pszenicy,
u przewidywany spadek eksportu pszenicy i kukurydzy;
ograniczone zosta³y mo¿liwo�ci eksportu pszenicy ze wzglêdu na
spadek zapotrzebowania w krajach Afryki Pó³nocnej (historyczne
zbiory) i zapowiadaj¹cy siê du¿y udzia³ Rosji. Kukurydza pocho-
dz¹ca z krajów UE nie jest ju¿ towarem konkurencyjnym w stosun-
ku do tej pochodz¹cej z Ukrainy czy Brazylii, której ceny nie wzro-
s³y, podobnie zreszt¹ jak ceny kukurydzy amerykañskiej.
u spodziewany wzrost importu kukurydzy w ostatnim kwar-
tale  2009 roku, zgodnie ze zobowi¹zaniami podjêtymi w ramach
WTO oraz w zwi¹zku z powrotem do zerowych stawek celnych w li-
stopadzie (ró¿nica miêdzy cen¹ CAF Rotterdam towaru pochodz¹ce-
go z USA i 155% ceny interwencyjnej). Poniewa¿ Ukraina i Brazylia
dzi� nie s¹ uzale¿nione od cen w USA, towar pochodz¹cy z tych kra-
jów mo¿e staæ siê interesuj¹cy w ostatnim kwartale 2009.

Ostatnie zmiany na rynku:
Ceny kukurydzy w Europie wzros³y �ladem gie³dy w Chicago,

przy czym ich wzrost na Wschodzie jest wyra�niejszy od tego na
Zachodzie. Na Zachodzie ceny kukurydzy s¹ wiêksze od cen
pszenicy, co sprawia ¿e kukurydza jest mniej atrakcyjna dla sektora
pasz zwierzêcych. Jednak¿e w najbli¿szej przysz³o�ci pojawi siê za-
potrzebowanie w krajach Europy Pó³nocnej (Anglia, Holandia...) za-
spakajane w g³ównej mierze przez Francjê. Prawdopodobnie ograni-
czone zosta³y zasoby Rumunii i Wêgier (Wêgry przeznaczy³y na skup
interwencyjny 490 tys. ton).

A.G.P.M. Maiz�Europ�

Wreszcie w Stanach Zjednoczonych produkcja powinna utrzymaæ siê
na tym samym poziomie co w roku 2008/2009, osi¹gaj¹c 307 mln ton.
Zapowiadany w marcu niewielki (-1 %) spadek powierzchni mo¿e oka-
zaæ siê wiêkszy ze wzglêdu na opó�niony siew na kontynencie ame-
rykañskim i niezmienno�æ notowañ soi. Na dzieñ 15 maja wy-
siane zosta³o 60/65 % powierzchni, podczas gdy �rednia z piêciu lat
wynosi 86 %. Opó�nienie, jakie nast¹pi³o w niektórych rejonach Pasa
Kukurydzianego (Corn Belt) mo¿e wp³yn¹æ na potencja³ upraw, ale nie
nale¿y zapominaæ o niezwyk³ych w³a�ciwo�ciach kukurydzy je¿eli chodzi
o odrabianie strat, co udowodni³a ju¿ poprzednia kampania.

Przewidywania zak³adaj¹ce, ¿e �wiatowa konsumpcja kukury-
dzy osi¹gnie poziom 797 mln ton zdaj¹ siê optymistyczne i uwzglêd-
niaj¹ niewielki spadek zu¿ycia kukurydzy na cele paszowe i wzrost
wykorzystania na cele przemys³owe, a mianowicie na produkcjê eta-
nolu w USA (+10 mln ton).

Zapas powinien wiêc ulec zmniejszeniu w kampanii 2009/
2010 poni¿ej 130 mln ton, co stanowi 16 % konsumpcji.

Przede wszystkim bilans USA przyczynia siê do zmniejszenia �wia-
towego zapasu. Szacuje siê, ¿e przeniesione na nastêpny sezon za-
pasy amerykañskie wynios¹ 29 mln ton (-11 mln ton).

Ostatnie zmiany na rynku:
W ostatnich tygodniach ceny zmieni³y siê w znaczny sposób

w zwi¹zku z «weather market», na który wp³ynê³y takie wydarze-
nia jak susza w niektórych krajach Europy Wschodniej, opady
w Stanach Zjednoczonych i opó�nione siewy kukurydzy, pszenicy
jarej, a tak¿e suche warunki na równinach pó³nocnoamerykañskich.

Rynki gwa³townie zareagowa³y na tê sytuacjê, dodatkowo
pogarszan¹ przez bilans soi, który zapowiada siê napiêty w zwi¹zku
z mniejszymi zasobami w Argentynie i ponownymi zakupami doko-
nywanymi przez Chiny. W zwi¹zku z tym notowania kukurydzy FOB
Golf wzros³y o 10 $/t na dostawy w najbli¿szym okresie i 15 $/t w nowej
kampanii. Powrót funduszy niekomercyjnych na gie³dê w Chicago
sta³ siê faktem je�li chodzi o sojê i pszenicê. Wreszcie konsolidacja
cen ropy, która 13 maja osi¹gnê³a poziom 60 $ za bary³kê, równie¿ przy-
czynia³ siê do utrzymania notowañ na rynku pozosta³ych surowców.

Europa: trudna sytuacja na rynku zbó¿
pomimo rekordowego eksportu!

Sezon 2008/2009:
Osi¹gaj¹c produkcjê 63 mln ton kukurydzy, 141 mln ton pszenicy

i 66 mln ton jêczmienia, UE 27 musia³a eksportowaæ, aby odci¹¿yæ w³a-
sny bilans. Pomimo rekordowego eksportu wynosz¹cego 19,3 mln
ton pszenicy, 3,3 mln ton jêczmienia i 1,5 mln ton kukurydzy na dzieñ
12 maja, zapowiada siê znaczny zapas tych 3 zbó¿, nawet je�li
niewielki import kukurydzy przyczyni³ siê do ograniczenia
przewidywanej nadwy¿ki. W stosunku do poprzedniego sezonu
wzrasta poziom wewn¹trzwspólnotowych transakcji w zakresie ku-

Prognozy powierzchni uprawy kukurydzy w UE 27 & Szwajcaria (w tys. ha)

�ród³o: F.N.P.S.M.S. Maiz�Europ�

Kraj Kukurydza ziarnowa  Kukurydza kiszonkowa 
 2008 prognoza 2009 2008 prognoza 2009 
1. Austria 215 200 80 80 

2. Belgia 60 60 175 175 

3. Bu³garia  340 330 10 10 
4. Czechy 108 97 180 170 
5. Dania 5 5 150 150 

6. Francja 1 700 1 650 1 400 1 400 
7. Grecja 240 190 5 5 

8. Hiszpania 360 335 75 75 
9. Holandia 20 25 210 210 
10. Irlandia 0 0 25 25 

11. Litwa 10 10 20 20 
12. Luksemburg 5 5 10 10 
13. Niemcy 520 490 1 565 1 600 

14. Portugalia 100 100 55 55 
15. Polska 320 260 410 410 

16. Rumunia 2 465 2 340 25 25 
17. S³owacja 165 165 80 80 
18. S³owenia 45 45 25 25 

19. Szwajcaria 20 20 40 45 
20. Szwecja 0 0 15 15 

21. W êgry 1 195 1 150 90 80 
22. W lk.Brytania 0 0 145 145 
23. W ³ochy 1 090 1 015 225 225 



Notowania gie³dowe

Transakcje rzeczywiste
Polska RolPetrol 09.06 680,0 - 750,0 z³/t
EKOROL   03.06 450,0 - 500,0 z³/t
Francja Bordeaux FOB
czerwiec 04.06 150,0 �/t
USA Zatoka Meksykañska lipiec 04.06 188,2 $/t
Argentyna FOB czerwiec 04.06 194,0 $/t

Transakcje terminowe

Chicago CBoT 04.06
Lipiec 176,6 $/t
Wrzesieñ 180,4 $/t
Grudzieñ 185,6 $/t
Pary¿ MATIF 04.06
Czerwiec 150,5 �/t
Sierpieñ 157,0 �/t

Listopad 158,0 �/t
Budapeszt BCE 04.06
Lipiec 40 000 HUF/t
Wrzesieñ 41 000 HUF/t
Maj 36 350 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

Szkodniki zagra¿aj¹ce plonom
kukurydzy w czerwcu

Jedn¹ z wa¿niejszych grup owadów szkodliwych ¿eruj¹cych na kukury-
dzy w czerwcu s¹ mszyce. Choæ zwykle nie stanowi¹ one bezpo�redniego
zagro¿enia dla wysoko�ci plonu, to jednak ich ¿erowanie przyczynia siê do
pogorszenia zdrowotno�ci ro�lin, które s¹ w wiêkszym stopniu opanowy-
wane przez sprawców chorób. Aktualnie obserwuje siê ju¿ naloty pierwszych
osobników na ro�liny kukurydzy. Je¿eli w czerwcu bêdzie ciep³o i umiarko-
wanie wilgotno wówczas liczebno�æ mszyc mo¿e gwa³townie wzrosn¹æ, st¹d
te¿ konieczne bêdzie ich interwencyjne zwalczanie.

Odrêbna ochrona kukurydzy przed mszycami powinna byæ prowadzo-
na g³ównie na tych plantacjach, gdzie nie stosuje siê chemicznego zwal-
czania innych gatunków. Gdy stwierdzi siê w trakcie bie¿¹cych obserwacji
�rednio 300 mszyc na ro�linê wówczas nale¿y opryskaæ ro�liny prepara-
tem Karate Zeon 050 CS w dawce 0,1 l/ha. Przystêpuj¹c do zabiegu nale¿y
sprawdziæ czy na ro�linach nie wystêpuj¹ w wiêkszych ilo�ciach organi-
zmy po¿yteczne, które s¹ w stanie skutecznie ograniczaæ populacjê mszyc.

W czerwcu na plantacjach kukurydzy mog¹ wyst¹piæ g¹sienice rolnic. Je-
¿eli w zasiewach stwierdzi siê wystêpowanie tych szkodników w wiêkszych
ilo�ciach, wówczas nale¿y przyst¹piæ do ich chemicznego zwalczania wykorzy-
stuj¹c jeden z insektycydów: Karate Zeon 050 CS w dawce 0,15-0,2 l/ha lub
Fastac 100 EC w dawce 0,15 l/ha lub Ripcord Super 050 EC w dawce 0,3 l/ha..
Za próg ekonomicznej szkodliwo�ci przyjmuje siê 1 - 2 g¹sienice po trzeciej
wylince na 1 m2 uprawy w okresie rozwijania przez ro�liny 5 i wiêcej li�ci.

Warto pamiêtaæ tak¿e, ¿e od po³owy czerwca rozpoczynaj¹ siê wyloty motyli
najgro�niejszego obecnie szkodnika kukurydzy jakim jest omacnica proso-
wianka. W zwi¹zku z tym ju¿ od po³owy czerwca nale¿y prowadziæ obserwa-
cje zasiewów pod k¹tem wystêpowania tego gatunku. Do tego celu mo¿na
wykorzystaæ pu³apki feromonowe, które mocuje siê na wysoko�ci ro�lin ku-
kurydzy, b¹d� te¿ mo¿na prowadziæ analizê na obecno�æ z³ó¿ jaj szkodnika.

W tych rejonach gdzie corocznie g¹sienice uszkadzaj¹ znaczny odsetek
ro�lin pierwszy zabieg zwalczaj¹cy wykonuje siê po 4 - 6 dniach od wykry-
cia pierwszego motyla na pu³apce feromonowej lub 3 - 4 dni po znalezie-
niu pierwszych z³ó¿ jaj na li�ciach, co najczê�ciej przypada w ostatniej
dekadzie czerwca lub w pierwszych dniach lipca.

Je�li natomiast przewiduje siê zwalczanie biologiczne, wówczas sy-
gna³em do pierwszej introdukcji kruszynka jest znalezienie pierwszego z³o¿a
jaj na li�ciach.

Dla potrzeb przysz³orocznej ochrony zasiewów kukurydzy przed plo-
niark¹ zbo¿ówk¹ okres czerwca to optymalny moment do wykonania ana-
lizy na odsetek ro�lin uszkodzonych przez larwy tej muchówki. Pod koniec
czerwca, gdy ro�liny kukurydzy rozwijaj¹ 8 - 9 li�ci w czterech miejscach
plantacji nale¿y przegl¹dn¹æ po 100 kolejnych ro�lin w rzêdzie poszukuj¹c
charakterystycznych objawów ¿erowania larw (nad¿erki na li�ciach, zde-
formowane blaszki li�ciowe, skar³owacia³e ro�liny itp.). Nastêpnie nale¿y
wyliczyæ �redni procent ro�lin uszkodzonych przez tego szkodnika, które-
go znajomo�æ pozwoli skutecznie zaplanowaæ ochronê przez tym gatun-
kiem w nastêpnym roku.

Mgr in¿. Pawe³ K. Bere� - IOR-PIB TSD Rzeszów

Opryskiwanie wysokiej
kukurydzy

Obecnie najwiêkszym zagro¿eniem dla kukurydzy w Polsce jest
omacnica prosowianka. Szkodnik ten pocz¹tkowo ¿eruje na li�ciach
kukurydzy, a nastêpnie w po³owie wyro�niête g¹sienice wgryzaj¹
siê w ³odygi oraz w kolby i tam dalej ¿eruj¹. Rozprzestrzenianiu siê
oraz rozwojowi omacnicy prosowianki sprzyja przede wszystkim
ciep³a pogoda jak równie¿ wzrost powierzchni uprawy kukurydzy,
uproszczenia w agrotechnice czy uprawa w monokulturze. Jedn¹
z mo¿liwych do zastosowania metod ochrony plantacji jest wyko-
nanie opryskiwania ro�lin insektycydem Karate Zeon 050 CS
w dawce 0,2 l/ha, lub Karate Zeon 100 CS w dawce 0,1 l/ha. Zaleca
siê wykonanie dwukrotnego opryskiwania ro�lin. Pierwszy zabieg
nale¿y wykonaæ po zaobserwowaniu pierwszych z³ó¿  jaj szkodnika,
co najczê�ciej przypada na okres od trzeciej dekady czerwca
(w po³udniowo-zachodniej Polsce ) do pierwszych dni lipca w nie-
których latach w po³udniowo wschodniej Polsce. Bia³e jaja po 10 -
30 uk³adane s¹ dachówkowo i sk³adane w pobli¿u �rodkowego gru-
bego nerwu na dolnej stronie li�cia. Drugi zabieg nale¿y wykonaæ
od 10 do 14 dni pó�niej.

Termin zwalczania omacnicy prosowianki przypada na okres roz-
wijania siê wiech, bezpo�rednio przed pyleniem. Opryskiwanie wy-
sokiej ju¿ w tym okresie kukurydzy, mo¿na wykonaæ opryskiwacza-
mi samojezdnymi lub ci¹gnikowymi pod warunkiem, ¿e na planta-
cji pozostawione s¹ drogi przejazdowe. Ponadto opryskiwacz musi
mieæ mo¿liwo�æ podniesieniabelek ponad wierzcho³ki ro�lin. Na Fot. 1. Opryskiwacz Caffini

Fot. 2. Opryskiwanie

Walne Zgromadzenie PZPK
20 maja odby³o siê Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wy-

borcze PZPK. Do Rady Zwi¹zku zostali wybrani: Jerzy Adamczak,
Anna Ko³akowska, Zbigniew Kurczych, Bogdan Minta, Zbigniew
Podkówka, W³adys³aw Po�lednik, Tomasz Skorupski, Roman Wa-
rzecha Prezesem Zwi¹zku zosta³ wybrany Tadeusz Michalski. Ka-
dencja nowych w³adz potrwa 4 lata.

25 lat PZPK
20 maja w Poznaniu, w obecno�ci licznie zgromadzonych cz³on-

ków, a tak¿e zaproszonych go�ci Polski Zwi¹zek Producentów Ku-
kurydzy �wiêtowa³ 25 rocznicê powstania. By³a to okazja do przy-
pomnienia historii Zwi¹zku, jego za³o¿ycieli, a tak¿e podsumowa-
nia dotychczasowej dzia³alno�ci. Redakcja biuletynu �Kukurydza
Informacje� ¿yczy Zwi¹zkowi dalszych sukcesów w pracy na rzecz
polskich producentów kukurydzy.

Posiedzenie CEPM w Poznaniu
21 maja w Poznaniu na posiedzeniu Rady Administracyjnej spo-

tkali siê cz³onkowie CEPM - Europejskiej Konfederacji Produkcji Ku-
kurydzy. Obecni byli przedstawiciele organizacji producentów kuku-
rydzy z Bu³garii, Francji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, S³owacji i W³och.

rynku maszyn rolniczych w Polsce s¹ równie¿ dostêpne specjalne opryskiwacze zawieszane na ci¹gniku - �Geomais�, produkowane przez
firmê CAFFINI (fot. 1) o pojemno�ci zbiornika 800 i 1000 dm3. Tego typu opryskiwacz jest wyposa¿ony w przystawkê wentylatorow¹ na której
jest nabudowany blaszany sterowany hydraulicznie teleskopowo-obrotowy pionowy kana³ powietrzny. Kana³ zakoñczony jest obrotow¹ koñ-
cówk¹ w kszta³cie kolana 90º, zwê¿aj¹c¹ siê na wyj�ciu. Na obwodzie wylotu zamontowane s¹ rozpylacze dozuj¹ce ciecz robocz¹, która  jest
rozprowadzana strumieniem powietrza na opryskiwane ro�liny. Zasiêg jednostronnego opryskiwania wynosi od 35 do 40 m. Wysoko�æ wylotu
kana³u mo¿e byæ regulowana od 330 cm do 450 cm nad powierzchni¹ pola, co umo¿liwia wykonanie zabiegów ochronnych na plantacjach
o wysoko�ci ro�lin powy¿ej 2 m. Podczas pracy agregat opryskuj¹cy powinien poruszaæ siê nieobsianymi kukurydz¹ pasami w odleg³o�ci od
70 do 80 m (fot. 2).

Dr Ireneusz Kowalik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W trakcie spotkania poruszono tematy, wa¿ne dla europejskiej
bran¿y kukurydzy w tym: sytuacjê na �wiatowym rynku ziarna kuku-
rydzy pod koniec sezonu 2008/2009, prognozy produkcji kukury-
dzy w Europie w bie¿¹cym roku. Omówiono niekorzystne dla sekto-
ra zbo¿owego zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególno�ci znie-
sienie wszelkich instrumentów interwencji na rynku zbo¿owym  Omó-
wiono mo¿liwo�ci ochrony upraw kukurydzy, w sytuacji wycofania
z rynku wielu substancji czynnych, a tak¿e zaostrzeniu warunków
stosowania zapraw nasiennych. Poinformowano, ¿e CEPM z³o¿y³a
wniosek do Komisji Europejskiej  o zniesienie kwarantanny dla Za-
chodniej stonki korzeniowej kukurydzy - odpowied� ma nadej�æ
w najbli¿szym czasie. Podkre�lono, ¿e rolnicy powinni mieæ dostêp
do skutecznych �rodków chemicznych do zwalczania tego szkodni-
ka w tym do technologii GMO.

Stwierdzono, ¿e w Europie nastêpuje stopniowa blokada upraw
GMO. Podczas gdy kolejne kraje wprowadzaj¹ klauzule bezpieczeñ-
stwa dla kukurydzy Bt (Niemcy, Luksemburg) , Komisja   faworyzuje
import GMO, rozpatruj¹c  propozycjê dotycz¹c¹ importu produktów
GMO z progiem 0,1% obecno�ci przypadkowej. Trwa ponowna ocena
kukurydzy Bt MON810. Europejskie Biuro ds. Bezpieczeñstwa ¯ywno-
�ci (EFSA) ma przygotowaæ raport na koniec lata.

Kalendarz wydarzeñ lato/jesieñ 2009
13 - 18 lipca �Produkcja kukurydzy nasiennej w Rumunii�  Wyjazd stu-
dyjny organizowany przez Sekcje Kukurydzy Nasiennej PIN (kontakt To-
masz SKORUPSKI 0601 792 528).

26 lipca - Kurozwêki (woj. �wiêtokrzyskie) otwarcie labiryntu kukury-
dzianego.

11 - 13 wrze�nia  EUROMAÏS 2009: Kukurydza ro�lin¹ przysz³o�ci.
Wystawa polowa organizowana w dniach 11 - 13
wrze�nia w Ostheim w Alzacji (wschodnia Francja).
Jej organizatorami s¹ producenci kukurydzy z Alzacji
i Badenii Wirtembergii (Niemcy) a tak¿e AGPM, Arva-
lis Instytut Ro�linny i DMK. Bogaty program konfe-
rencji zaadresowanych do specjalistów: Rola i miej-
sce kukurydzy w dolinie Renu, Kukurydza a ochrona
�rodowiska, Biotechnologia, Kukurydza - ro�lina
o wielorakim zastosowaniu, Innowacje uprawowe.

16 - 17 wrze�nia Francja Curnon w Owernii (15 km na po³udniowy-
wschód od Clermont-Ferrand) Kongres kukurydzy �Journées de maïs�.

Dni kukurydzy PZPK 2009
06 wrze�nia - ODR Szepietowo (woj. Podlaskie).

11 wrze�nia - Hodowla Zwierz¹t Zarodowych Osowa Sieñ (woj.wiel-
kopolskie).

18 wrze�nia - OHZ Osiêciny (woj.kujawsko-pomorskie).

Spotkania polskiej i europejskiej bran¿y kukurydzy


