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Zbiory kukurydzy ziarnowej
i rynek zbó¿ 2008/2009

Uprawa rolin GMO
w Unii Europejskiej

W raporcie listopadowym USDA Amerykañski Departament Rolnictwa ocenia wiatow¹ produkcjê kukurydzy na poziomie 781 milionów
ton. USDA obni¿y³ natomiast prognozy krajowej produkcji kukurydzy
w sezonie 2008/2009. W stosunku do prognoz opublikowanych 10 padziernika produkcja bêdzie mniejsza o 4,24 miliony ton osi¹gaj¹c poziom 305,65 milionów ton. W wyniku suszy, a tak¿e zwiêkszonych zasiewów soi, której koszty uprawy s¹ konkurencyjne w stosunku do kukurydzy, w Ameryce Po³udniowej zmniejszeniu ulegnie tegoroczna powierzchnia jej uprawy: o 700 000 ha w Argentynie i o 600 000 ha w Brazylii. Zasoby kukurydzy w tych dwóch krajach bêd¹ wiêc mniejsze.
W Unii Europejskiej produkcja wyniesie oko³o 62 milionów ton.
Znaczny wzrost produkcji w stosunku do roku ubieg³ego nast¹pi³ we
wschodniej czêci Unii.
Na Wêgrzech rednie plony wynios³y 7,2 t/ha (4 t/ha w roku 2007)
daj¹c produkcjê blisk¹ 9 milionów ton. Tak¿e w Rumunii wyst¹pi³
znaczny wzrost plonów, które wynios³y rednio 3,7 t/ha daj¹c produkcjê na poziomie 7,2 miliona ton. W Polsce plony spad³y w porównaniu do roku ubieg³ego o oko³o 13 % (5,7 t/ha). Jednak dziêki zwiêkszeniu powierzchni uprawy o ponad 23 % (323 000 ha) tegoroczna produkcja powinna przekroczyæ 1,8 miliona ton. W Bu³garii tegoroczne
plony by³y znacznie wiêksze ni¿ w roku ubieg³ym i wynios³y rednio
4 t/ha, dziêki czemu produkcja w tym kraju wyniesie oko³o 1, 2 miliona ton. Zbiory kukurydzy w Czechach szacowane s¹ na 792,5 tysi¹ca ton w porównaniu do 758,78 tys. ton w poprzednim sezonie. We
W³oszech w bie¿¹cym sezonie zbiory kukurydzy osi¹gn¹ 10,37 miliona ton wobec 9,85 miliona ton w poprzednim sezonie. Wzrost produkcji zwi¹zany jest zarówno z wiêkszym area³em upraw, szacowanym
na 1,088 mln ha wobec 1,053 mln ha rok wczeniej, jak i z popraw¹
plonowania (9,54 t/ha w porównaniu z 9,35 t/ha sezon wczeniej). We
Francji rednie plony wynios¹ oko³o 9, 3 t/ha. Produkcja osi¹gnie
poziom 15,5 mln ton.
Ukraina zanotowa³a znaczny wzrost produkcji kukurydzy. Plony wzros³y do poziomu 4,3 t/ha Wzrost plonów o oko³o 20 % w porównaniu do
roku ubieg³ego to efekt coraz powszechniejszego stosowania nowoczesnej genetyki. Produkcja oceniana jest na poziomie 8 - 9 mln ton. Zwiêkszenie plonów zanotowa³y tak¿e inne kraje: Serbia rednie plony
5,4 t/ha, produkcja na poziomie 6,5 mln ton. Chorwacja rednie plony
6,2 t/ha, produkcja 2 mln ton.
W ostatnim miesi¹cu gwa³towny spadek cen kukurydzy zosta³ zatrzymany. Przyczyni³o siê do tego z jednej strony przywrócenie ce³ na
import zbó¿ w UE, z drugiej strony wzrost konkurencyjnoci kukurydzy wobec innych zbó¿ w produkcji pasz, a tak¿e w eksporcie. Jednak
ca³y czas, z powodu, niskich kosztów frachtu, najni¿szych od grudnia
2001, kukurydza z basenu Morza Czarnego jest konkurencyjna wobec
kukurydzy europejskiej, szczególnie na rynku hiszpañskim. Wielkoæ
eksportu z tego rejonu, wp³ynie na mo¿liwoci sprzeda¿y europejskiej
kukurydzy. Niskie koszty transportu mog¹ spowodowaæ równie¿ nap³yw kukurydzy z Ameryki Po³udniowej, pochodz¹cej z nowych zbiorów w marcu przysz³ego roku.
W sytuacji, gdy ceny kukurydzy wêgierskiej s¹ ni¿sze ni¿ cena
w skupie interwencyjnym nale¿y spodziewaæ siê, ¿e limit skupu interwencyjnego w wysokoci 700 000 ton zostanie wykorzystany przed
koñcem tego roku.
Niestabilna sytuacja ekonomiczna, spadek cen, brak mo¿liwoci
kredytowania produkcji rolniczej, wysokie koszty produkcji, które
w wielu przypadkach s¹ wy¿sze od cen zbytu mog¹ spowodowaæ
zmniejszenie powierzchni uprawy zbó¿, a tak¿e spadek plonów w konsekwencji mniejszych nak³adów na materia³ siewny, nawozy i rodki
ochrony. Wed³ug FAO w roku 2009/2010 mo¿e nast¹piæ kolejny gwa³towny wzrost cen, powoduj¹c jeszcze g³êbszy, ni¿ ubieg³oroczny kryzys ¿ywnociowy. Jeszcze jeden argument za tym, aby utrzymaæ instrumenty reguluj¹ce rynek zbo¿owy
Anna Ko³akowska

Powierzchnia uprawy rolin transgenicznych w krajach Unii Europejskiej w 2008 roku by³a o ponad 2 % mniejsza ni¿ w roku
ubieg³ym. Spadek ten nast¹pi³ w wyniku zakazu uprawy kukurydzy
GMO we Francji, która w 2007 by³a drugim pod wzglêdem powierzchni uprawy producentem rolin GMO w Europie.

Tymczasem w Polsce znaczny spadek 1910 ha w porównaniu
do 2450 ha w roku ubieg³ym.

Powierzchnia uprawy rolin transgenicznych
w Unii Europejskiej (w ha)

Francja kukurydza GMO
EFSA Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci w dniu
31.10 oceni³, ¿e klauzula bezpieczeñstwa zastosowana przez rz¹d
francuski wobec kukurydzy MON 810 nie ma ¿adnego uzasadniania. ¯aden dowód naukowy potwierdzaj¹cy zagro¿enie kukurydzy
MON 810 dla zdrowia zwierz¹t i ludzi i dla rodowiska naturalnego
nie zosta³ przedstawiony. Mimo to rz¹d francuski zapowiedzia³ utrzymanie swojego stanowiska i jego obronê wobec Rady ministrów
europejskich. Komisja Europejska musi teraz rozpatrzyæ odpowied
EFSA i nastêpnie najprawdopodobniej naka¿e Francji zniesienie
embarga na uprawê MON 810. Jeli Francja postanowi zignorowaæ ten nakaz bêdzie mog³a wyst¹piæ o przedstawienie argumentów znosz¹cych klauzulê bezpieczeñstwa lub podaæ sprawê do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. W tych dwóch wypadkach
ostateczna decyzja zostanie przesuniêta w czasie o wiele miesiêcy.
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20 listopada rano po wielogodzinnych negocjacjach, bilans zdrowia WPR zosta³ zaakceptowany wiêkszoci¹ g³osów ministrów rolnictwa 27 krajów cz³onkowskich (przeciw by³a tylko £otwa). Ta reforma wymusza wiêksze dostosowanie rolników do praw rynkowych
szczególnie prawa popytu i poda¿y, ograniczaj¹c subwencjonowanie produkcji, z wyj¹tkiem rolników gospodaruj¹cych w warunkach
szczególnie trudnych np na terenach górskich. Dop³aty bezporednie
dla du¿ych rolników, otrzymuj¹cych ponad 300 tysiêcy zostan¹ ograniczone o 4 % ( w stosunku do 9 % proponowanych przez Komisj¹).
Wzrost modulacji z 5 % do 10 % w ci¹gu piêciu najbli¿szych lat sprawi, ¿e czêæ bud¿etu dop³at bezporednich zostanie przeznaczona na
rozwój obszarów wiejskich, ochronê rodowiska naturalnego i zarz¹dzanie zasobami wodnymi. Kraje cz³onkowskie bêd¹ wspó³finansowa³y te projekty w wysokoci 25 % a nie jak chcia³a Komisja
w wysokoci 50 %. Uzgodniono równie¿, ¿e kwoty mleczne bêd¹
ros³y o 1% rocznie do roku 2013, w którym zostan¹ zlikwidowane.
Wa¿nym punktem dla producentów zbó¿ jest utrzymanie skupu interwencyjnego (pszenica twarda, ry¿, jêczmieñ i sorgo) na poziomie
zerowym, tak jak obecnie dla kukurydzy, z mo¿liwoci¹ podjêcia przez
Komisjê koniecznych dzia³añ w celu wsparcia rynku zbo¿owego.

Razem

*

*
- wy³¹czaj¹c Rumuniê w latach 2005-06, czyli przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej

W bie¿¹cym roku roliny transgeniczne uprawiano w siedmiu
krajach Unii Europejskiej. Pod wzglêdem powierzchni ich uprawy
pierwsze miejsce zajmuje Hiszpania. W tym roku najwiêkszy przyrost powierzchni upraw GMO nast¹pi³ w Polsce, Czechach i S³owacji. W Unii dozwolona do uprawy jest jedynie kukurydza MON 810 odporna na omacnicê. 19 innych rolin oczekuje na zezwolenie na
uprawê, a 30 na zezwolenie na import do krajów Wspólnoty.
Agra Europe 2008, nr 2330

Komunikat prasowy CEPM*

Produkcja bioetanolu

W wydanym 18 listopada komunikacie wzywa Komisjê Europejsk¹ do dostosowania warunków cenowych (101,77 /t) i ilociowych (700 000 ton) skupu interwencyjnego do obecnej katastrofalnej sytuacji na tym rynku.
Europejska Konfederacja Produkcji Kukurydzy zrzesza organizacje producentów kukurydzy z Bu³garii, Francji, Hiszpanii, Niemiec,Polski, Portugalii, S³owacji, S³owenii, Rumunii, W³och i Wegier

wiatowa produkcja bioetanolu wzronie do 2015 roku o prawie 200 % z 55,7 miliardów litrów produkowanych w roku 2007,
do 162 miliardów litrów.
Obecnie najwiêkszym producentem bioetanolu jest USA: 26 mld
litrów, surowcem do produkcji w tym kraju jest kukurydza. Drugie
miejsce zajmuje Brazylia: 20 mld litrów, produkowanych z trzciny
cukrowej, 7,4 mld litrów produkowanych jest w krajach azjatyckich
i 2,4 mld litrów w Unii Europejskiej.
AFP 19.11

UE Kukurydza nasienna 2008
S³abe plony w roku ubieg³ym, wzrost powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej w Unii Europejskiej, a tak¿e rosn¹ce zapotrzebowanie na wysokiej jakoci materia³ siewny w krajach Europy Centralnej spowodowa³y znaczne zmniejszenie zapasów.
W konsekwencji tego powierzchnia uprawy kukurydzy nasiennej
w Unii Europejskiej wzros³a o 23 % i osi¹gnê³a poziom 124 000 ha.
We Francji pobity zosta³ rekord: 55 800 ha powierzchni reprodukcji,
w Rumunii przyrost o 5 400 ha do poziomu oko³o 17 000 ha, na
Wêgrzech wzrost o 3 700 ha do poziomu oko³o 25 000 ha.

Spotkanie firm nasiennych
27.11.2008
W rodzie l¹skiej odbêdzie siê spotkanie firm nasiennych, cz³onków PZPK powiêcone podsumowaniu sezonu 2008.

Najwa¿niejsze agrofagi w kukurydzy podsumowanie sezonu 2008
Sezon wegetacyjny kukurydzy 2008 by³ bardzo zró¿nicowany pod
wzglêdem opanowania rolin przez choroby, a tak¿e zasiedlenia ich
przez szkodniki. Na wyst¹pienie i szkodliwoæ agrofagów szczególnie
du¿y wp³yw mia³y warunki meteorologiczne.
Najwa¿niejszym szkodnikiem kukurydzy by³a omacnica prosowianka, jednak¿e pomimo stosunkowo ³agodnej zimy oraz korzystnego uk³adu warunków pogodowych w okresie wiosenno-letnim na wielu plantacjach obserwowano mniejsz¹ szkodliwoæ g¹sienic tego motyla
w porównaniu do 2007 roku. Rozwojowi g¹sienic szczególnie nie sprzyja³y roliny uszkodzone przez przed³u¿aj¹c¹ siê suszê, st¹d te¿ na plantacjach zlokalizowanych w rejonach dotkniêtych niedoborem wody obserwowano mniejsze ich nasilenie.
Pomimo mniejszej szkodliwoci gatunek ten nadal powodowa³ znacz¹ce straty w plonach, które by³y najwy¿sze w po³udniowej Polsce.
Szczególnie podatne na uszkodzenia by³y odmiany najwczeniejsze.
Obok strat bezporednich szkodnik ten przyczynia³ siê do pogorszenia zdrowotnoci zasiewu.
Bardzo wa¿nym szkodnikiem koñcz¹cego siê sezonu wegetacyjnego
kukurydzy by³a tak¿e stonka kukurydziana. Pomimo, ¿e nie notuje siê
jeszcze w kraju uszkodzeñ rolin, a zw³aszcza strat ekonomicznych zwi¹zanych z ¿erowaniem tego gatunku, to z uwagi na status organizmu kwarantannowego konieczne jest jego zwalczanie prowadzone w oparciu
o obowi¹zuj¹ce akty prawne. Rok 2008 by³ ju¿ czwartym z kolei sezonem
wystêpowania tego szkodnika w Polsce. W 2008 roku, podobnie jak
i w latach poprzednich obserwowano wzrost zasiêgu wystêpowania tego
gatunku, który do 23 wrzenia br. (dane PIORiN) obj¹³ ju¿ 10 województw:
podkarpackie, lubelskie, wiêtokrzyskie, mazowieckie, ma³opolskie, l¹skie, opolskie, ³ódzkie, dolnol¹skie i wielkopolskie.
Wa¿nym szkodnikiem w 2008 roku by³a ploniarka zbo¿ówka. Na
wielu plantacjach na których nie zastosowano przedsiewnego zaprawiania ziarna insektycydem obserwowano liczne uszkodzenia rolin
powodowane przez larwy tej muchówki. Najczêciej spotykanymi objawami ¿erowania larw by³y niewielkie nad¿erki lici oraz deformacje
blaszek liciowych, sporadycznie natomiast stwierdzano roliny o ca³kowicie zniszczonych sto¿kach wzrostu.
W ostatnich ciep³ych latach, w tym w 2008 roku obserwuje siê wysok¹ szkodliwoæ rolnic. Nasilenie wystêpowania tych szkodników by³o
zró¿nicowane w zale¿noci od regionu kraju, a najwiêcej zg³oszeñ
o ich szkodliwoci otrzymano z województwa dolnol¹skiego, opolskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. Rolnice obok uszkadzania
systemu korzeniowego oraz ³odyg, coraz czêciej stwierdzane s¹
w jeszcze zwiniêtych (rozwijaj¹cych siê) liciach kukurydzy oraz w póniejszym okresie na miêkkich ziarniakach.
Bardzo wa¿n¹ grup¹ szkodników ¿eruj¹cych w kukurydzy by³y mszyce i przyl¿eñce. Pomimo, ¿e owady te nie powodowa³y spektakularnych
uszkodzeñ rolin to jednak porednio przyczynia³y siê do pogorszenia
zdrowotnoci zasiewu i jakoci przysz³ych plonów. W 2008 roku nasilenie wystêpowania tych szkodników by³o zmienne, przy czym silnie opanowane rolin obserwowano g³ównie na po³udniu Polski.
Obok wy¿ej wymienionych szkodników na zasiewach kukurydzy
wyst¹pi³y tak¿e i inne gatunki, a ich wiêksza szkodliwoæ ogranicza³a
siê jedynie do lokalnych zasiewów. Na plantacjach mo¿na by³o spotkaæ: drutowce, ptaki, g¹sienice zwójek, urazka kukurydzianego, skrzypionki, mietkê kie³kówkê, zmieniki, pche³ki ziemne, skoczki, lenie,
przêdziorka chmielowiec oraz inne gatunki.
W 2008 roku pomimo ¿e warunki do wzrostu tej roliny w wielu
rejonach kraju by³y niekorzystne nie obserwowano du¿ego nasilenia
chorób powodowanych przez grzyby, bakterie i wirusy.
Sprawca jednej z czêciej wystêpuj¹cych w ostatnich latach chorób
 g³owni guzowatej opanowa³ na plantacjach niewielki odsetek rolin
(do 10 %). Na zasiewach prowadzonych w systemie monokultury
stwierdzano obecnoæ jeszcze ma³o znanej w Polsce choroby - g³owni
pyl¹cej kukurydzy, której sprawca mo¿e ca³kowicie niszczyæ rozwijaj¹ce siê kolby oraz wiechy pora¿onych rolin. Na liciach kukurydzy

uprawianej w Wielkopolsce oraz na Podkarpaciu stwierdzano objawy drobnej plamistoci lici, której silne wyst¹pienie prowadzi
do przedwczesnego ¿ó³kniêcia i zasychania wegetatywnych czêci
rolin. Objawy tej choroby wystêpowa³y tak¿e na pochwach liciowych oraz liciach okrywowych kolb.
W 2008 roku obserwowano liczne plamistoci lici. Na blaszkach liciowych stwierdzano m.in. plamy powodowane przez grzyby z rodzaju Helminthosporium, które by³y odpowiedzialne za rozwój helmintosporiozy lici oraz ¿ó³tej plamistoci lici. Choroba ta
wystêpowa³a w niewielkim nasileniu w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Na kolbach (zw³aszcza tych uszkodzonych przez szkodniki),
a tak¿e na liciach okrywowych kolb stwierdzano fuzariozê kolb
kukurydzy, której sprawcy (m.in. grzyby z rodzaju Fusarium) s¹
odpowiedzialni za wytwarzanie i kumulowanie w materiale rolinnym (w tym w ziarnie) gronych mikotoksyn. Na kolbach stwierdzano ponadto czernienie ziarna, które by³o nastêpstwem opanowania tkanek przez grzyby czerniowe.
W roku 2008 wa¿n¹ grupê sprawców chorób stanowi³y tak¿e
bakterie (g³ównie z rodzaju Pseudomonas, Xantomonas, Erwinia
oraz Burkholderia), które powodowa³y zamieranie i plamistoci lici lub pasiastoæ lici.
Panuj¹ca w czêci kraju susza mia³a nie tylko ujemny wp³yw na
rozwój samej kukurydzy, by³a zarazem czynnikiem zmniejszaj¹cym
skutecznoæ dzia³ania herbicydów. Wielu rolników po zastosowaniu doglebowych rodków chwastobójczych nie doczeka³o siê ich
dzia³ania. Oczekuj¹c na deszcz nie podejmowano decyzji o zabiegu nalistnym ³udz¹c siê, ¿e najbli¿sze opady uruchomi¹ substancje aktywne. Mimo nie najlepszych warunków do wegetacji wiele
gatunków chwastów dobrze sobie radzi³o i po wschodach w stosunkowo szybkim czasie osi¹gnê³y zaawansowane fazy wzrostu.
Herbicydy o dzia³aniu nalistnym nie by³y ju¿ w stanie zniszczyæ
silnie rozroniêtych rolin. W przypadku intensywnie rosn¹cych
gatunków dwuliciennych takich jak komosa bia³a, psianka czarna,
szar³at szorstki i ¿ó³tlica drobnokwiatowa oraz chwastnicy jednostronnej reprezentuj¹cej chwasty jednolicienne dosz³o do silnej
konkurencji. Na ogó³ nie spowodowa³o to ca³kowitego zag³uszenia, ale czêsto kukurydza dorasta³a zaledwie do oko³o 1,5 m wysokoci. Du¿o lepiej wygl¹da³y plantacje, na których wykonano zabiegi nalistne - jako pierwsze lub jako drugi zabieg po nie udanym
pierwszym doglebowym. W niektórych sytuacjach po wykonaniu
zabiegów w okresie suszy dosz³o do drobnych uszkodzeñ lub zahamowania wzrostu kukurydzy. Ten ujemny czynnik dzia³ania herbicydów, w niekorzystnych warunkach okaza³ siê jednak bardziej
pomocny ni¿ szkodliwy. Kukurydza zregenerowa³a siê po póniejszych opadach, tak¿e miêdzy innymi dziêki braku konkurencji ze
strony chwastów.
W 2008 roku brak atrazyny wp³yn¹³ g³ównie na kieszeñ rolników. W praktyce jak siê okazuje mo¿na ja zast¹piæ, jednak wymaga
to na ogó³ wiêkszych nak³adów finansowych. Ponadto jak siê wydaje w obecnym pocz¹tkowo suchym sezonie nie wszyscy rolnicy
mogliby wykorzystaæ zalety tej substancji aktywnej dzia³aj¹cej g³ównie przez glebê. Spektrum chwastów w kukurydzy znacznie siê nie
zmieni³o. Jedynie obserwuje siê w wielu rejonach masowe wystêpowanie bodziszka drobnego, którego liczebnoæ na 1 m2 przekracza³a nawet 100 sztuk. W normalnych warunkach kukurydza radzi
sobie nawet z tak intensywnie wystêpuj¹cym bodziszkiem, który
potrafi w kukurydzy wytworzyæ dwa pokolenia, jednak gdy warunki
s¹ nienajlepsze to nawet konkurencja tego stosunkowo niewysokiego chwastu staje siê grona. Czêsto towarzyszy mu iglica pospolita. Nie nale¿y tego zachwaszczenia lekcewa¿yæ i odpowiednimi rodkami jak najszybciej wyeliminowaæ je.
Doc. dr hab. Marek Korbas
Instytut Ochrony Rolin-PIB w Poznaniu
mgr in¿. Pawe³ K. Bere
Instytut Ochrony Rolin-PIB, TSD Rzeszów
in¿. Adam Paradowski
Instytut Ochrony Rolin-PIB w Poznaniu

Notowania gie³dowe

Transakcje terminowe

Transakcje rzeczywiste
Polska NetBrokers 21.11
235,0 z³/t
Polska RolPetrol 21.11
360 - 420 z³/t
EKOROL 18.11
550 -600 z³/t
Francja Bordeaux FOB listopad/grudzieñ 20.11 120,0 /t
USA Zatoka Meksykañska grudzieñ 20.11
152,8 $/t
Argentyna FOB styczeñ `09 20.11
154,0 $/t

Chicago CBoT
Grudzieñ
Marzec `09
Maj `09
Pary¿ MATIF
Styczeñ

20.11

20.11

143,2 $/t
149,6 $/t
153,9 $/t
118,0 /t

Polska skup interwencyjny
kukurydzy - komunikat Agencji
Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego przypomina, ¿e 1 listopada, jak co roku,
uruchomiony zosta³ mechanizm interwencyjnego zakupu zbó¿. Stosowany w krajach Unii Europejskiej mechanizm interwencyjnego
zakupu zbó¿, stabilizuje rynek poprzez zakup nadwy¿ek zbó¿ z rynku oraz sprzeda¿ na unijnym rynku wewnêtrznym lub na eksport.
W krajach Wspólnoty interwencyjny zakup jest traktowany jako awaryjny system zbytu zbó¿ dla tych oferentów (producentów i handlowców), którzy nie byli w stanie uzyskaæ na rynku ceny wy¿szej
od ceny interwencyjnej. Zakupem interwencyjnym na terenie Polski
objête s¹: pszenica, jêczmieñ i kukurydza. Oferowane zbo¿a musz¹
spe³niaæ minimalne wymagania jakociowe. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 padziernika 2007 r.
interwencyjny zakup kukurydzy w roku gospodarczym 2008/2009
zosta³ ograniczony dla ca³ej Unii Europejskiej do maksymalnej iloci 700 000 ton. Oferty sprzeda¿y kukurydzy na zapasy interwencyjne mog¹ byæ sk³adane w Centrali ARR w dwóch etapach: I etap:
od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku do godz. 1200,
II etap: po opublikowaniu przez Komisjê Europejsk¹ w Dzienniku
Urzêdowym UE iloci pozostaj¹cej do dyspozycji w II etapie (koniec
stycznia 2009 roku) do 31 maja 2009 roku. Oferty zostan¹ przyjête:
dla I etapu: po ustaleniu przez Komisjê Europejsk¹ najpóniej do
dnia 25 stycznia 2009 roku wspó³czynnika przydzia³u iloci kukurydzy, dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Komisjê Europejsk¹ wspó³czynnika przydzia³u iloci kukurydzy dla ofert z³o¿onych w danym tygodniu. Dostawy kukurydzy mog¹ byæ realizowane od 1 lutego do 30 kwietnia 2009 roku w przypadku ofert z³o¿onych w pierwszym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku w przypadku
ofert z³o¿onych w drugim etapie. Istnieje mo¿liwoæ wczeniejszego zakoñczenia okresu zakupu interwencyjnego kukurydzy, w przypadku, gdy maksymalna iloæ kukurydzy przeznaczona do zakupu
dla ca³ej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana przed 31 maja
2009 roku. W przypadku ofert na sprzeda¿ kukurydzy oferent zobowi¹zany jest do z³o¿enia w ARR zabezpieczenia w wysokoci 15 *
za ka¿d¹ tonê oferowanej kukurydzy. Oferta na sprzeda¿ kukurydzy
przyjêta do realizacji nie mo¿e zostaæ zmieniona, ani wycofana,
a realizacja umowy powinna wynieæ, co najmniej 95 %. Je¿eli warunki te nie zostan¹ spe³nione w/w zabezpieczenie zostanie przejête
przez Agencjê w ca³oci. Cena i iloæ Cena interwencyjna wynosi
101,31 /t* i jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbó¿. Cena interwencyjna: podlega podwy¿szeniu o miesiêczny dodatek 0,46 /t
w okresie od listopada do maja tj. od 0,46 do 3,22 /t; podlega
podwy¿szeniu b¹d obni¿eniu w zale¿noci faktycznej jakoci dostarczonego ziarna. Iloæ oferowanego zbo¿a jednego rodzaju nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿: 80 ton - w przypadku zakupu zbó¿ na zapasy interwencyjne z dostaw¹ do magazynu interwencyjnego, 500 ton
- w przypadku przejmowania zbó¿ na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania. Przed przyst¹pieniem do sprzeda¿y zbó¿ nale¿y: zarejestrowaæ siê w Centralnym Rejestrze Przedsiêbiorców prowadzonym przez Agencjê Rynku Rolnego i zapoznaæ siê z: o warunkami uczestnictwa przedsiêbiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy oraz jêczmienia w magazynie interwencyjnym
oraz w miejscu przechowywania; o warunkami uczestnictwa przedsiêbiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy
w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania. Warunki uczestnictwa przedsiêbiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu zbó¿ oraz wykaz centrów interwencyjnych dostêpne s¹
na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem:
www.arr.gov.pl Szczegó³owe informacje dotycz¹ce interwencyjnego zakupu zbó¿ mo¿na uzyskaæ w Oddzia³ach Terenowych ARR oraz
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 022 661 72 72, czynnym od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800 - 1600
Biuro Prasowe ARR
*zgodnie z Artyku³ami 8 i 11 Rozporz¹dzenia KE Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006
roku ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie i zmieniaj¹cego niektóre rozporz¹dzenia, obowi¹zuj¹cym kursem wymiany
bêdzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesi¹ca, w którym
zosta³a z³o¿ona oferta.
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120,0 /t
123,0 /t
22 800 HUF/t
24 300 HUF/t
25 300 HUF/t
ród³o: FAPA/FAMMU

