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Rosn¹ce ceny ¿ywnoci: potrzebujemy
inwestycji w rolnictwo
Prawd¹ jest, ¿e ceny zbó¿ na rynkach wiatowych nie s¹ takie jak
by³y w przesz³oci. Ceny pszenicy, kukurydzy i ry¿u s¹ wy¿sze dwu trzykrotnie w stosunku do cen sprzed dwóch lat. Ta sytuacja wywo³a³a
szerok¹ dyskusjê w prasie, a tak¿e mobilizacjê wiatowych organizacji
takich jak FAO, Bank wiatowy, Parlament Europejski czy OCDE,
w celu poszukiwania róde³ i sposobów przeciwdzia³ania kryzysowi
¿ywnociowemu.
Jako jeden z g³ównych powodów wzrostu cen podaje siê wzrost
spo¿ycia surowców rolniczych do produkcji biopaliw. Trudno siê
z tym zgodziæ, wiedz¹c, ¿e do ich produkcji przeznacza siê aktualnie
w Europie ok. 1,1 % powierzchni gruntów ornych, a w USA i Brazylii,
gdzie produkcja biopaliw jest bardzo rozwiniêta, odpowiednio 4 %
i 1 %. Dodatkowo pszenica i ry¿, których ceny wzros³y najbardziej, nie
s¹ wykorzystywane, lub tylko w minimalnych ilociach, do produkcji
etanolu. Ocenia siê, ¿e nawet osi¹gniêcie 10 % celu produkcji biopaliw w Unii Europejskiej w roku 2020, bêdzie wymaga³o przeznaczenia
do ich produkcji ok. 15 % powierzchni uprawnych a produkty uboczne produkcji biopaliw znajd¹ jednoczenie swoje wykorzystanie
w ¿ywieniu zwierz¹t.
Du¿ym nadu¿yciem jest twierdzenie, ¿e ponad 800 milionów osób
cierpi na wiecie g³ód z powodu produkcji biopaliw. Niestety g³ód
i niedo¿ywienie istnia³y du¿o wczeniej, ni¿ rozpoczêto produkcjê biopaliw na szerok¹ skalê.
Powody wzrostu cen ¿ywnoci s¹ inne. Jako g³ówny z nich mo¿na wymieniæ sta³y wzrost popytu zarówno na podstawowe produkty
¿ywnociowe, jak i na produkty przetworzone. Od kilku lat, produkcja
pszenicy i kukurydzy jest ni¿sza ni¿ jej spo¿ycie. Rosn¹ce spo¿ycie
szczególnie w Chinach, Indiach i Brazylii (dla przyk³adu, w 1985 roku,
przeciêtny Chiñczyk jad³ rocznie 20 kg miêsa, natomiast obecnie oko³o 50 kg), oraz ogólny wzrost populacji wiatowej sprawi³ ze zapasy
zbó¿ stopnia³y do poziomu najni¿szego od 40 lat ! Dodatkowo, w ostatnich dwóch latach z powodów klimatycznych w wielu krajach, tradycyjnie eksportuj¹cych zbo¿a, plony spad³y nawet o po³owê. Dla przyk³adu susza w Australii w roku 2006, czy na Wêgrzech i Ukrainie
w roku 2007.
Wp³yw na ceny ¿ywnoci maj¹ równie¿ rosn¹ce koszty energii,
które przek³adaj¹ siê na koszty rodków do produkcji rolnej (cena nawozów azotowych wzros³a o 350 % od 1999 r.), oraz zwiêkszenie kosztów transportu.
Na wzrost cen ¿ywnoci mia³y równie¿ wp³yw spekulacje na rynkach surowców rolniczych i ograniczenia wywozu z niektórych krajów eksportuj¹cych ¿ywnoæ takich jak Indie, Kazachstan czy Ukraina. Niestety nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e wysokie ceny utrzymaj¹ siê
w najbli¿szym czasie. Liczba ludnoci na wiecie do roku 2015 zwiêkszy siê o miliard ludzi. Wraz ze wzrostem poziomu ¿ycia w krajach
rozwijaj¹cych siê bêdzie ros³o spo¿ycie miêsa. Zjawiska klimatyczne
bêd¹ ci¹gle mia³y wp³yw na produkcjê rolnicz¹. Czy w tej sytuacji
produkcja mo¿e nad¹¿yæ za ci¹g³ym wzrostem spo¿ycia? Wydaje siê,
¿e tak. Na wiecie mimo postêpuj¹cej urbanizacji i degradacji gleb
ci¹gle niewykorzystane s¹ powierzchnie uprawne. Na przyk³ad w Brazylii bez koniecznoci naruszania zasobów Puszczy Amazoñskiej do
dyspozycji pozostaje ci¹gle 90 mln ha, a w krajach by³ej ZSRR
20 mln ha opuszczonych po upadku komunizmu. Jedyne co jest
potrzebne, to zwiêkszone nak³ady na rolnictwo, na rozwój badañ
w dziedzinie rolnictwa i biotechnologii tak, aby mo¿na by³o produkowaæ du¿o, dobrej jakoci ¿ywnoci, zaspokajaj¹c jednoczenie potrzeby przetwórstwa na cele energetyczne, przy zachowaniu technik
bezpiecznych dla rodowiska.
Anna Ko³akowska

Kukurydza w Polsce 2008

Siewy kukurydzy w roku bie¿¹cym rozpoczê³y siê w drugiej dekadzie kwietnia. Po 20 kwietnia zosta³y jednak wstrzymane przez
deszczow¹ i ch³odn¹ pogodê. Ocenia siê, ¿e opónienia w zasiewach kukurydzy, w niektórych rejonach, w stosunku do warunków
normalnych, wynios³y 2 tygodnie i zosta³y zakoñczone na pocz¹tku czerwca.
Wed³ug Strategie Grains zbiory kukurydzy w Polsce wynios¹
oko³o 1,99 mln ton w stosunku do 1,89 mln ton w roku ubieg³ym.
Jednak brak opadów, szczególnie na zachodzie i pó³nocy kraju mo¿e
zweryfikowaæ te prognozy.

Polska, wieci z terenu:
Mazowieckie

Na terenie O/Ostro³êka powierzchnia uprawy kukurydzy wzros³a
do oko³o 12,4 tys. ha. Kukurydza zosta³a wysiana na stanowiskach,
na których nie mog³y byæ wysiane zbo¿a jare z powodu podtopieñ.
Siewy rozpoczê³y siê 26 kwietnia i trwa³y do 1 czerwca. Stan upraw
jest zró¿nicowany. W chwili obecnej zadawalaj¹ce s¹ plantacje
z wczeniejszych siewów, natomiast roliny z póniejszego siewu
wykazuj¹ niedobór wody. Oznaki suszy szczególnie widoczne s¹
na glebach lekkich. Szacunkowo plantacji s³abych jest 25 %, rednich 50 %, zadawalaj¹cych 25 %.
Jolanta Budzichowska MODR O/Ostro³êka

£ódzkie

Rolnicy w województwie ³ódzkim, ze wzglêdu na wczesn¹ i ciep³¹
wiosnê przyst¹pili, do siewu kukurydzy tu¿ po 15 kwietnia. Do koñca
kwietnia zasiano ok. 75 % kukurydzy. Brak przygruntowych przymrozków, to du¿y powód do zadowolenia, jednak brak wystarczaj¹cej iloci opadów powoduje obawy wszystkich producentów. W³aciwie poczynaj¹c od stycznia do chwili obecnej, czyli pierwszej
dekady czerwca, wyst¹pi³ zdecydowany niedobór wody w porównaniu do wielolecia. Pomimo ciep³ej wiosny na wielu plantacjach
wyst¹pi³a ploniarka zbo¿ówka. Specjalici £ódzkiego ODR zalecali opryskiwaæ plantacje insektycydami w fazie 3 licia, przede
wszystkim preparatami Karate lub Karate Zeon. Du¿e zagro¿enie
na m³odych plantacjach stanowi¹ chwasty, silnie konkuruj¹ce
z kukurydz¹ g³ównie o wodê. Uwolnienie plantacji od chwastów
stanowi przepustkê do uzyskania wy¿szych plonów, zatem producenci szukali wsparcia wród doradców naszego Orodka, w celu
doboru w³aciwego herbicydu. Obecnie roliny kukurydzy maj¹
oko³ó 60 - 70 cm i pomimo suszy plantacje wygl¹daj¹ zadowalaj¹co.
mgr in¿. Barbara Günther £ódzki ODR w Bratoszewicach

Podkarpackie

W roku bie¿¹cym w województwie podkarpackim nie przewidujemy wiêkszego wzrostu powierzchni zasiewów kukurydzy w stosunku do roku ubieg³ego (w 2007 roku powierzchnia uprawy na
kiszonkê wynosi³a 3129 ha, a na ziarno10752 ha).
Niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe po 20 kwietnia (stosunkowo niskie temperatury i czêste opady deszczu) spowodowa³y opónienia
w siewach kukurydzy, które zakoñczono oko³o 15 maja. Ocenia siê, ¿e
plantacje zasiane w terminach póniejszych znajduj¹ siê obecnie w fazie 5 - 6 lici. Pomimo wycofania atrazyny rolnicy nie maj¹ wiêkszych
problemów z ochron¹ plantacji kukurydzy przed chwastami.
Ostatnio obserwujemy wród rolników wzrost zainteresowania
upraw¹ sorga. Powierzchnia zasiewów tego gatunku w gospodarstwach jest jednak niewielka, s¹ to najczêciej ma³e plantacje zak³adane w celach dowiadczalnych. Na polu dowiadczalnym PODR
w Boguchwale równie¿ zasiano jedn¹ odmianê sorga, któr¹ rolnicy
bêd¹ mogli zobaczyæ w czasie trwania Dni Otwartych Drzwi.
Katarzyna Sitek, Anna Moskal
PODR Boguchwa³a

Kujawsko Pomorskie

Wydaje siê, ¿e na naszym terenie zasiewy kukurydzy s¹ powierzchniowo zbli¿one do roku ubieg³ego (powierzchnia nie przekroczy
60 tysiêcy ha w województwie ³¹cznie). Plantacje bardzo zró¿nicowane w zale¿noci od gleby i terminu siewu. Niestety nie pada³o od
przesz³o miesi¹ca (na terenie powiatów by³ego woj. w³oc³awskiego),
a temperatury przekracza³y 30 OC. Powo³ano w gminach komisje do
szacowania strat spowodowanych susz¹. Kukurydze na dobrych glebach i siane w optymalnym terminie s¹ w fazie od 10 - 12 lici, ale
du¿o o wiele mniejszych (6 - 8 lici). Na polach, gdzie termin wykonywania oprysków na chwasty przypada³ w najbardziej gor¹cym okresie, skutecznoæ zabiegów by³a bardzo ma³a. Na dzieñ dzisiejszy, na
wszystkich plantacjach, w mniejszym, lub wiêkszym stopniu wystepuj¹ objawy niedoboru wody. Wegetacja jest zahamowana, roliny
stoj¹, ale w tej uprawie ka¿dy opad deszczu (je¿eli taki bêdzie
w najbli¿szym czasie) poprawi ich kondycjê.
Zofia Trawczyñska - KP ODR

Rynek zbó¿ pod koniec
sezonu 2008

Zapowied dobrych zbiorów pszenicy na poziomie 650 mln ton
(wed³ug USDA, IGC), czyli o 8 % wy¿szych ni¿ w roku ubieg³ym
(610,8 mln t) da³a nadziejê na odbudowanie wiatowych zapasów.
Jednak ci¹gle notowane s¹ du¿e wahania cen na wiatowych rynkach zbó¿. Z³a pogoda w rejonach produkcyjnych kukurydzy w USA,
powoduje, ¿e ziarno tego gatunku bije kolejne rekordy cenowe
287 $/t (Gie³da Chicago, notowania z 13.06) wp³ywaj¹c na wahania cen pozosta³ych zbó¿.

Bilans zdrowia WPR decyduj¹ce pó³rocze

Komisja Europejska planuje zakoñczenie do koñca 2008 roku
negocjacji dotycz¹cych zmian Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach
tzw. Bilansu Zdrowia.
Napiêty kalendarz Komisja t³umaczy koniecznoci¹ wprowadzenia zmian, przed maj¹cymi siê odbyæ w roku przysz³ym, wyborami
do Parlamentu Europejskiego, a tak¿e zmianami sk³adu Komisji.
Teoretycznie, od pocz¹tku 2009 roku system podejmowania unijnych decyzji bêdzie bardziej skomplikowany. Ka¿da decyzja,
w tym wszelkie zmiany w WPR, bêd¹ musia³y zapadaæ na zasadzie
wspólnej decyzji podejmowanej przez Parlament i Komisjê - taki
system przewiduje Traktat Lizboñski, którego losy po zawetowaniu
go przez Irlandiê, stoj¹ pod znakiem zapytania.
Mimo wszystko europejskie organizacje zawodowe przygotowuj¹ siê do twardych negocjacji w obronie europejskiego rolnictwa.
Od 1 lipca przewodnictwo w UE obejmuje Francja, a minister
rolnictwa tego kraju, Michel Barnier, bêdzie kierowa³ pracami rady
unijnych ministrów rolnictwa. Przytaczamy kilka wypowiedzi ministra, zawartych w jego wyst¹pieniu podczas kongresu Upraw Polowych ORAMA w dniu 10 czerwca w Troyes, które budz¹ nadzieje
wród producentów kukurydzy na wsparcie ich postulatów:
Regulacja rynków, utrzymanie skutecznej interwencji, jest
moim priorytetem. Bez niej nie wyobra¿am sobie istnienia polityki rolnej
Istnieje pilna koniecznoæ uruchomienia mechanizmów zarz¹dzania ryzykiem (klimatycznym i sanitarnym). W przysz³oci byæ
mo¿e tak¿e ryzykiem cenowym?
Moim priorytetem jest utrzymanie pierwszego filaru, a nie rozmycie go w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Zobaczymy, jaki bêdzie ostateczny efekt negocjacji zmian unijnej polityki rolnej. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e Polska przy³¹czy siê
do obrony unijnych instrumentów sprzyjaj¹cych bran¿y produkcji
kukurydzy.
Anna Ko³akowska

wiat Kukurydza 2008

Nawo¿enie dolistne kukurydzy

Wszystko wskazuje na to, ze bilans ziarna kukurydzy w sezonie
2008/2009 bêdzie w dalszym ci¹gu napiêty.
USA, g³ówny wiatowy producent (40 % wiatowej produkcji w roku
2007) zmniejszy³ powierzchniê uprawy o 3 mln ha do poziomu
34,5 mln ha, powiêkszaj¹c area³ uprawy soi. Dodatkowo zasiewy plantacji kukurydzy s¹ opónione ze wzglêdu na ulewne deszcze. Mo¿e to
zapowiadaæ tak¿e spadek plonów kukurydzy, co w sytuacji ci¹gle rosn¹cego zapotrzebowania wewnêtrznego, sprawia ¿e ziarno kukurydzy
na gie³dzie w Chicago znowu bije rekordy cenowe, rzutuj¹c na nastroje na wiatowych rynkach zbo¿owych. Cena kukurydzy w kontrakcie
wrzeniowym wzros³a o ponad 7 $ za buszel (ok. 25,4 kg). W ci¹gu
dwóch ostatnich tygodni ceny wzros³y o 22 % !
Pomimo, ¿e powierzchnia uprawy kukurydzy wzros³a w Argentynie,
Brazylii i Afryce Po³udniowej i w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, ³¹cznie wiatowa powierzchnia uleg³a zmniejszeniu. Wed³ug IGC
wiatowe zbiory kukurydzy wynios¹ 763 mln ton i bêd¹ mniejsze od
ubieg³orocznych o14 mln ton. Konsumpcja kukurydzy w skali wiata
przewidywana jest w wysokoci 786 mln ton, tj. o 2 mln ton wiêcej
w porównaniu z poprzednim sezonem, w tym na cele paszowe zostanie przeznaczone 472 mln ton, tj. o 3 % wiêcej ni¿ w sezonie 2007/08.
Zu¿ycie na cele przemys³owe zosta³o ocenione na 199 mln ton,
tj. o 30 mln ton wiêcej ni¿ w sezonie 2007/08. Zapasy koñcowe prognozowane s¹ na 95 mln ton, tj. o 2 mln ton wiêcej ni¿ w poprzednim
sezonie. Przewidywany jest jednak spadek zapasów w Stanach Zjednoczonych. wiatowy handel kukurydz¹ prognozowany jest na 90 mln
ton, tj. o 1 mln ton wiêcej w porównaniu z poprzednim miesi¹cem,
jednak o 9 mln ton mniej w stosunku do rekordu z koñcz¹cego siê
sezonu. Spadek importu odnotuje przede wszystkim Unia Europejska,
zwi¹zku ze znacz¹cym wzrostem zbiorów. W sezonie 2007/08 UE zakupi³a rekordow¹ iloæ kukurydzy: 13,7 mln ton w stosunku do
5,1 mln ton w sezonie 2006/07. Do zmniejszenia zainteresowania zakupami kukurydzy przyczyni siê stosunkowo wysoka cena tego gatunku.
W krajach Unii Europejskiej zapowiadaj¹ siê dobre zbiory na poziomie 57 mln ton, czyli o 10 mln ton wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.
Zasiewy kukurydzy w wiêkszoci krajów unijnych s¹ na ukoñczeniu. Opónienia odnotowano w Niemczech i we Francji, gdzie siewy
ci¹gle jeszcze trwaj¹ ze wzglêdu na ulewne deszcze na po³udniowym
zachodzie kraju. Ogólnie kondycja upraw jest dobra, co pozwala na
formu³owanie optymistycznych prognoz. Najwiêksze wzrosty produkcji spodziewane s¹ w krajach Europy Wschodniej, które w ubieg³ym
roku dowiadczy³y negatywnych skutków d³ugotrwa³ej suszy. Wiêkszy area³ i dobre warunki pogodowe pozwol¹ na lepsze zbiory w Rumunii, które prognozowane s¹ w wysokoci ok. 8 mln ton, wobec
4,1 mln ton sezon wczeniej. Znacz¹ca zwy¿ka produkcji przewidywana jest równie¿ na Wêgrzech - z 3,5 mln ton w 2007 r. do 7,3 mln ton.
Kukurydza raczej dopisze tak¿e w zachodniej czêci kontynentu. Dobrych zbiorów spodziewaj¹ siê W³ochy, g³ównie dziêki zwiêkszeniu
powierzchni upraw - o 3,4 % do 1,09 mln ha. Nieco gorzej sytuacja
wygl¹da w Niemczech, gdzie prognozowany jest nieznaczny spadek
produkcji w porównaniu z ubieg³ym sezonem - do 3,68 mln ton wobec 3,8 mln ton sezon wczeniej i to pomimo zwiêkszenia area³u upraw
o 17 tys. ha do 420 tys. ha. G³ówn¹ przyczyn¹ oczekiwanego spadku
zbiorów s¹ opónienia w zasiewach spowodowane wilgotn¹ i ch³odn¹
pogod¹ oraz nastêpuj¹cym po niej okresem suszy. Kondycja upraw
nie jest jednak katastrofalna, a zbiory nadal bêd¹ doæ dobre. Podobnie niewielki spadek produkcji spodziewany jest we Francji, zajmuj¹cej pierwsze miejsce w unijnej produkcji kukurydzy. Tutaj, podobnie jak w Niemczech, w zasiewach przeszkadza³a niekorzystna aura
- obfite deszcze Ponadto oko³o 10 - 15 % planowanego area³u upraw
nadal nie zosta³o obsiane, g³ównie w po³udniowo-zachodniej czêci
kraju. Póniejsze zasiewy maj¹ niekorzystny wp³yw na wzrost rolin i
plonowanie. Niemniej jednak dobre warunki pogodowe w drugiej po³owie maja powinny w du¿ej czêci zrekompensowaæ pocz¹tkowe problemy. Stratégie Grains ocenia tegoroczne zbiory kukurydzy we Francji na 14,4 mln ton, tj. o ok. 5 % w stosunku do poprzedniego sezonu.
Nie najgorzej sytuacja przedstawia siê w Hiszpanii - gdzie zbiory powinny byæ przynajmniej na poziomie ubieg³orocznym. W zesz³ym sezonie hiszpañscy rolnicy zebrali 3,52 mln ton kukurydzy.

Kukurydza uprawiana na ziarno jak i na zielonkê jest rolin¹
wykazuj¹c¹ bardzo du¿e zapotrzebowanie na sk³adniki pokarmowe. Zwi¹zane jest z wysokim potencja³em plonowania tej roliny.
Konieczne jest zatem stworzenie warunków dobrego rozwoju rolin
i zaopatrzenia we wszystkie sk³adniki pokarmowe. W tym celu najbardziej optymalne jest po³¹czenie nawo¿enia doglebowego z dokarmianiem dolistnym makro- i mikroelementami szczególnie
w okresach, w których dostêp do sk³adników od¿ywczych jest ograniczony (susza, niska temperatura gleby i powietrza, nieodpowiedni odczyn pH gleby, brak sk³adników w glebie).
Sporód wszystkich sk³adników od¿ywczych, w kukurydzy najczêciej spotyka siê niedobory fosforu, magnezu i cynku. Zdarzaj¹
siê równie¿, chocia¿ rzadko, widoczne oznaki deficytu ¿elaza, boru
i manganu. Objawy braku fosforu s¹ najbardziej charakterystyczne
i najczêciej spotykane. Pojawiaj¹ siê najpierw na liciach dolnych,
których brzegi zabarwiaj¹ siê na kolor ciemno-czerwony, a¿ do fioletowego. Wyranie widoczne jest to w pocz¹tkach wzrostu kukurydzy, w okresie wiosennych ch³odów. £atwe do zauwa¿enia i zidentyfikowania, s¹ tak¿e objawy niedoboru cynku, przy których na liciach pojawiaj¹ siê bia³e paski widoczne po obu stronach blaszki
licia. Najczêciej jednak w praktyce, precyzyjne ustalenie niedoborów na podstawie objawów wymaga pewnego dowiadczenia
i zawsze wi¹¿e siê z opónieniem mo¿liwoci reakcji na potrzeby
rolin. Dlatego prawid³owa agrotechnika uprawy kukurydzy powinna
uwzglêdniaæ zabiegi nawo¿enia dolistnego jako standardowe i zawsze stosowane w pocz¹tkowych fazach rozwoju rolin.
Pierwszy zabieg nawo¿enia dolistnego nale¿y zastosowaæ
w fazie 4 - 5 lici nawozem typu PK zawieraj¹cym fosfor i potas.
W tym okresie roliny rozpoczynaj¹ przyspieszony rozwój, który
niestety na kilka dni zostaje silnie przyhamowany przez obni¿on¹
temperaturê. Ma na to bezporedni wp³yw ograniczone pobieranie
w³anie fosforu i potasu. Nawo¿enie dolistne w tej fazie powoduje
z³agodzenie skutków g³odu mineralnego i poprawê odpornoci na
ch³ód tak wra¿liwej roliny jak¹ jest kukurydza.
Po zakoñczeniu ch³odnego okresu roliny wchodz¹ w fazê najwiêkszego pobierania sk³adników od¿ywczych, która trwa od 8. licia do zasychania znamion. Na pocz¹tku tego okresu (faza 7 - 8 lici) wykonujemy drugi zabieg nawo¿enia dolistnego nawozem wielosk³adnikowym z wysok¹ zawartoci¹ mikroelementów
przeznaczonym do nawo¿enia kukurydzy. Warto jednak pamiêtaæ,
¿e kukurydza jako rolina wra¿liwa na niedobory fosforu w tym czasie rozpoczyna intensywne pobieranie tego sk³adnika z gleby. Je¿eli uprawa prowadzona jest na glebie o niskiej zasobnoci w fosforu konieczny bêdzie oprysk nawozem dolistnym z wysok¹ zawartoci¹ tego w³anie sk³adnika. Zapewni to rolinie mo¿liwoæ lepszego rozbudowania systemu korzeniowego i wykorzystania zasobów fosforu z wiêkszej i g³êbszej powierzchni gleby. Dodajmy, ¿e
prawid³owa gospodarka komórkowa i wykorzystanie fosforu przez
roliny uzale¿nione s¹ w du¿ej mierze od dostêpnoci ³atwo przyswajalnego cynku. Dlatego, do drugiego oprysku nale¿y dodatkowo zastosowaæ nawóz dolistny typu mono z wysok¹ zawartoci¹
cynku. Zastosowanie dolistnie nawozu cynkowego ma bardzo korzystny wp³yw na póniejszy rozwój kolb i iloæ nasion, a co siê
z tym wi¹¿e, wysok¹ jakoæ plonu.
Poniewa¿ roliny kukurydzy szybko osi¹gaj¹ du¿¹ wysokoæ,
okres ich dolistnego od¿ywiania jest stosunkowo krótki i praktycznie ograniczony do 2 - 3 zabiegów w odstêpach 7-10 dni. Warto
jednak wykorzystaæ tê mo¿liwoæ, zw³aszcza w przypadku roliny
o tak du¿ym potencjale plonotwórczym jakim jest kukurydza. Optymalne zaopatrzenie we wszystkie sk³adniki od¿ywcze zawsze procentuje wysokim plonem i jego odpowiedni¹ jakoci¹.

ród³o: ONIGC, Stratégie Grains
Notowania gie³dowe
Transakcje rzeczywiste
Polska NetBrokers 13.06
Polska RolPetrol 12.06
Polska Kreol 03.06
Francja Bordeaux FOB
lipiec/wrzesieñ 12.06
USA Zatoka Meksykañska lipiec

Artur Jachymczak - Kierownik Dzia³u Nawozów EKOPLON SA

Dni Kukurydzy 2008

Szepietowo (podlaskie) 7 wrzenia
Osiêciny (kujawsko-pomorskie) 12 wrzenia
Wieszczyce (kujawsko-pomorskie) 14 wrzenia
Bednary Agro-Show (wielkopolskie) 19 - 22 wrzenia
G³uchów (podkarpackie) 28 wrzenia
Skrzelew (mazowieckie) 5 padziernika
Argentyna FOB marzec 12.06
Transakcje terminowe

740 - 773 z³/t
655 - 790 z³/t
800 - 850 z³/t
206,5 /t
291,4 $/t

Chicago CBoT
Lipiec
Wrzesieñ
Gródzieñ
Pary¿ MATIF
Sierpieñ

12.06

12.06

262,0 $/t

279,1 $/t
284,5 $/t
291,1 $/t
210,0 /t

Prognozy uprawy kukurydzy
nasiennej w UE 27

W zwi¹zku z rosn¹cym zapotrzebowaniem na materia³ siewny
kukurydzy wysokiej jakoci, a tak¿e ze wzglêdu na bardzo niskie
zapasy spowodowane nisk¹ produkcj¹ w dwóch ostatnich latach,
w wiêkszoci krajów produkuj¹cych kukurydzê nasienn¹ w UE,
planowane s¹ wzrosty produkcji oceniane na 29 % czyli 128 tysiêcy ha. We Francji powierzchnia kukurydzy nasiennej osi¹gnie
rekordow¹ powierzchniê 55,5 tys ha i bêdzie wy¿sza ni¿ w roku
ubieg³ym o 20 %. Niestety padaj¹ce na po³udniowym zachodzie
deszcze opóniaj¹ zasiewy. Na Wêgrzech powierzchnia wyniesie
28 tys. ha - wzrost o 27 % . W Rumunii 20 tys. ha - wzrost o 70 %
. Stan upraw w tych krajach jest dobry, a warunki klimatyczne sprzyjaj¹ wyrównanym wschodom i prawidlowemu rozwojowi rolin.

UE: c³a na import zbó¿

Unia Europejska przed³u¿y³a o jeden rok okres zawieszenia ce³
na import zbó¿. Jako przyczynê tej decyzji podano koniecznoæ
zaspokojenia rosn¹cego popytu na zbo¿e i zapobie¿enia wahaniom cen. C³a zosta³y zawieszone 1 stycznia 2008 na okres 6 miesiêcy, teraz ten okres zosta³ przed³u¿ony do 30 czerwca 2009 (c³a
mog¹ zostaæ w ka¿dej chwili przywrócone, jeli pozwoli na to sytuacja). Decyzja o przed³u¿eniu okresu zawieszenia ce³, nie znalaz³a aprobaty niektórych krajów cz³onkowskich, miêdzy innymi
Francji, gdzie zapasy pszenicy i kukurydzy s¹ wiêksze ni¿ w roku
ubieg³ym o 22 % i wynosz¹ 3,1 mln ton.

Kukurydza Chiny

Chiny spodziewaj¹ siê rekordowo wysokich zbiory kukurydzy,
ocenianych na 154 mln ton wobec wobec 151,8 mln ton w roku
ubieg³ym.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

Ukraina: wzrost eksportu kukurydzy

Wed³ug ukraiñskiej firmy analitycznej UkrAgroConsult, wyj¹tkowo wysoki eksport kukurydzy w maju br., w wysokoci
464 tys. ton, spowoduje korektê prognozy eksportu tego gatunku w 2007/08 do 1,5 mln ton wobec 1,25 mln ton w poprzedniej prognozie. W okresie od wrzenia 2007 do koñca
maja br. Ukraina wyeksportowa³a 1,1 mln ton kukurydzy wobec 897 tys. ton w tym samym okresie sezon wczeniej.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

Prawo o GMO we Francji

W poprzednim numerze informowalimy, ¿e ustawa o GMO
zosta³a odrzucona w Zgromadzeniu Narodowym przewag¹ 1 g³osu. Po ponownej lekturze w Senacie i Zgromadzeniu Narodowym
jeszcze tego samego dnia ustawa zosta³a przeg³osowana. Ustawa
wyznacza ogólne ramy uprawy GMO w tym kraju. Decyduj¹cy bêdzie etap przygotowania rozporz¹dzeñ wykonawczych, które okrel¹
zasady izolacji, progi przypadkowej obecnoci GMO w materiale
nasiennym i zasady rekompensat finansowych. Przeg³osowanie
ustawy o GMO nie zmieni³o faktu , ¿e w tym roku we Francji obowi¹zuje zakaz uprawy kukurydzy GMO, a powierzchnia jej uprawy spad³a do zera w porównaniu z 22 000 ha w roku 2007.

Wystawa Poznajemy kukurydzê

W dniach 2 - 20 czerwca 2008 W Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Rolnictwa i Biologii jest otwarta wystawa Poznajemy kukurydzê. Organizatorami wystawy s¹: FNPSMS Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo,
PZPK Polski Zwi¹zek Producentów Kukurydzy i Katedra Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Zwiedzaj¹cy wystawê
mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie wiedzy o kukurydzy, wype³niaj¹c
kupon konkursowy. Rozwi¹zanie konkursu i losowanie nagród
odbêdzie siê 20 czerwca o godz. 12.00 w Sali 3/89 w SGGW przy
ul. Nowoursynowskiej 159, budynek nr 37. Fundatorami nagród
w konkursie s¹ firmy nasienne i chemiczne produkuj¹ce nasiona
kukurydzy i rodki do ochrony upraw kukurydzy
Listopad
Styczeñ 09
Budapeszt BCE
Lipiec
Wrzesieñ
Listopad

12.06

210,5 /t
210,5 /t
46 000 HUF/t
46 000 HUF/t
45 400 HUF/t
ród³o: FAPA/FAMMU

