
Uwarunkowania
produkcyjno-ekonomiczne
produkcji nasion kukurydzy

To, co stanowi o specyfice i trudno�ci prowadzenia produkcji na-
siennej, to jej uzale¿nienie od warunków klimatycznych, które jedno-
cze�nie maj¹ wp³yw na sam produkt jak równie¿ na zapotrzebowanie
rynku. Dodatkow¹ trudno�ci¹ jest to, ¿e produkcja musi byæ zaplano-
wana rok wcze�niej, a jej wielko�æ i jako�æ zale¿y od warunków klima-
tycznych w roku produkcji. Konieczne jest te¿ dobre zarz¹dzanie zapa-
sami, z których trzeba zaspokoiæ zapotrzebowanie rynku pod wzgl¹dem
ilo�ciowym, a tak¿e zapotrzebowanie na okre�lone odmiany.

Nasiona to produkt sezonowy, który musi byæ dostarczony w okre-
�lonym czasie, a w przypadku opó�nienia w dostawie mo¿e pozostaæ
niesprzedany w magazynach.

Najwiêksi producenci nasion kukurydzy nie zawsze s¹ du-
¿ymi eksporterami.

�wiatowa produkcja obejmuj¹ca oko³o milion hektarów zlokalizo-
wana jest przede wszystkim w krajach, uprawiaj¹cych kukurydzê ziar-
now¹ i kiszonkow¹: Stany Zjednoczone, Chiny, Argentyna, Brazylia,
Ukraina, Indie, Meksyk, Afryka Po³udniowa i Unia Europejska z Francj¹
i Wêgrami na pierwszym miejscu. Ale jak przyjrzymy siê g³ównym
eksporterom, zauwa¿ymy, ¿e najwiêksi z nich nie zawsze s¹ najwiêk-
szymi producentami kukurydzy nasiennej. Francja jest najwiêkszym
na �wiecie eksporterem (78 000 t), na drugim miejscu s¹ Stany Zjed-
noczone (70 000 t), nastêpnie Chile (57 000 t) i Wêgry (34 000 t).

Na �wiatowej arenie produkcji i obrotu wyró¿niamy cztery g³ówne
o�rodki produkcji nasion kukurydzy: dwa na kontynencie amerykañ-
skim: Stany Zjednoczone i Chile/Argentyna, i dwa w Europie: Francja
i Wêgry/Rumunia.

Stany Zjednoczone produkuj¹ g³ównie na zaspokojenie w³a-
snych potrzeb. Eksport stanowi mniej ni¿ 10% produkcji i jest skie-
rowany do innych krajów na kontynencie amerykañskim, do Unii Eu-
ropejskiej, do Rosji i na Ukrainê.

O�rodek Chile/Argentyna produkuje na potrzeby w³asne i na
potrzeby �poza sezonem�, czyli w trakcie trwania okresu zimowego
na pó³kuli pó³nocnej, w celu uzupe³nienia zapotrzebowania na ryn-
kach w Pó³nocnej Ameryce i w Unii Europejskiej.

Francja przeznacza 50 % swojej produkcji na rynek wewnêtrzny,
a 50 % na eksport, przede wszystkim do krajów UE. Wêgry ekspor-
tuj¹ 50 % swojej produkcji, g³ównie do Europy Zachodniej i Krajów
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw. Rumunia nie jest jeszcze licz¹-
cym siê eksporterem, ale jej znaczenie bêdzie ros³o, poniewa¿ jesie-
ni¹ 2007 roku zosta³y w tym kraju uruchomione dwa nowe zak³ady
nasienne.

Produkcja nasienna zlokalizowana coraz bli¿ej rynków
zbytu.

Znaczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej na �wie-
cie wp³ywa na wiêksze zapotrzebowanie na nasiona kukurydzy, a tak-
¿e na wzrost cen materia³u siewnego. Wzrost kosztów transportu mor-
skiego i drogowego wp³ywa na zmianê strategii firm nasiennych, sta-
raj¹cych siê zwiêkszyæ swoj¹ konkurencyjno�æ poprzez lokalizowa-
nie produkcji w pobli¿u rynków zbytu i redukcjê kosztów logistycz-
nych. Sprzyja to powstawaniu nowych o�rodków produkcyjnych.
Mo¿na przewidywaæ, ¿e kraje takie jak Rosja czy Ukraina, bêd¹ce ak-
tualnie importerami, w przysz³o�ci bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu
zaspokajaæ popyt wewnêtrzny z w³asnej produkcji.

Obserwowane s¹ te¿ zmiany w o�rodkach ju¿ istniej¹cych. np Sta-
ny Zjednoczone ograniczy³y eksport nasion, przy jednoczesnym roz-
woju importu z terenu Unii Europejskiej, a w szczególno�ci z Francji.
Do krajów takich jak Rosja czy Ukraina, w miejsce nasion importowa-
nych ze Stanów Zjednoczonych i Francji, miêdzynarodowe firmy na-
sienne zaczn¹ sprowadzaæ nasiona pochodz¹ce z o�rodka produk-
cyjnego na Wêgrzech i w Rumunii, z tego powodu zmniejszy siê naj-
prawdopodobniej eksport z tych krajów do Europy Zachodniej na rzecz
Francji.

Anna Ko³akowska

Powierzchnia kukurydzy nasiennej
w UE 27

Powierzchnia kukurydzy nasiennej w UE 27 wzros³a w roku 2007
o prawie 15 % osi¹gaj¹c poziom 94 500 hektarów, szacunkowa
produkcja wynios³a 230 tysiêcy ha. W Polsce wg. PIORiN, w wyni-
ku przeprowadzonej kwalifikacji polowej zakwalifikowano 2 500 ha
plantacji kukurydzy nasiennej. Wyj¹tkowo wysokie by³y �rednie
plony kukurydzy nasiennej, dziêki czemu szacunkowy zbiór wy-
niós³ wg PIORiN oko³o 12 tysiêcy ton, tymczasem polscy produ-
cenci nasion oceniaj¹ go na poziomie 9 - 10 tysiêcy ton.

�ród³o:F.N.P.S.M.S.

Rynek kukurydzy
Eksperci rynku zbo¿owego zastanawiaj¹ siê, co mo¿e wydarzyæ

siê w koñcówce sezonu 2007/2008. Czy czeka nas gwa³towny spa-
dek notowañ, podobnie jak sta³o siê wiosn¹ 2004 roku, czy te¿
raczej utrzymanie siê wysokiego poziomu cen.

Za spadkiem notowañ mo¿e przemawiaæ perspektywa pojawie-
nia siê na rynku ziarna kukurydzy z nowych zbiorów na kontynen-
cie po³udniowo-amerykañskim, które jest tañsze od ziarna europej-
skiego o �rednio 15 do 20 �/t. Na utrzymanie wysokich notowañ
mo¿e wp³yn¹æ natomiast mniejsza poda¿ kukurydzy po³udniowo-
amerykañskiej na rynek europejski. Mimo 11 % wzrostu powierzch-
ni uprawy kukurydzy w Argentynie, jej zbiory ze wzglêdu na panu-
j¹c¹ suszê, wynios¹ oko³o 22 mln ton, osi¹gaj¹c poziom zbiorów
z zesz³ego roku. Dodatkowo wiêksze zapotrzebowanie na kukury-
dzê argentyñsk¹ mo¿e pojawiæ siê ze strony Stanów Zjednoczo-
nych, szczególnie na potrzeby produkcji bioetanolu, poniewa¿ kraj
ten zmniejszy³ tegoroczn¹ powierzchniê uprawy kukurydzy na rzecz
soi. W ka¿dym razie ostatnie tygodnie charakteryzowa³y siê w dal-
szym ci¹gu utrzymywaniem wysokich notowañ ziarna kukurydzy.

Zachodnia kukurydziana
stonka korzeniowa

Wobec zwiêkszaj¹cego siê zasiêgu wystêpowania tego szkodnika
w Europie, COPA - COGECA i CEPM podjê³y starania wobec Dyrekcji
Generalnej ds Ochrony Zdrowia Konsumentów - DG SANCO o zaprze-
stanie stosowania zasad kwarantanny wobec stonki, jako ma³o sku-
tecznych i kosztownych, szczególnie dla producentów kukurydzy.
W Polsce Ministerstwo Rolnictwa przekaza³o organizacjom rolniczym
do konsultacji projekt rozporz¹dzenia, w którym kolejne powiaty zo-
staj¹ objête ograniczeniami w uprawie kukurydzy.

Powierzchnia 

w ha 

 Kraj 

2006 2007 % 2007/2006 

Austria 5 000 5 000 0% 
Bu³garia 670 1 000 49% 
Czechy 1 000 1 220 22% 
Francja 38 780 46 200 19% 
Hiszpania 500 500 0% 
Niemcy 2 400 2 130 -11% 
Polska 2 430 2 500 3% 
Rumunia 6 200 10 000 61% 
S³owacja 2 710 3 200 18% 
S³owenia 100 80 -20% 
Wêgry 19 600 19 500 -1% 
W³ochy 2 920 3 150 8% 
Razem 88 320 94 500 14,8% 
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Mikotosyny
W dniach 10 - 11 stycznia Dyrekcja Generalna SANCO zorgani-

zowa³a Forum po�wiêcone mikotoksynom. W trakcie Forum oce-
niono skuteczno�æ uregulowañ dotycz¹cych pasz i ¿ywno�ci, za-
powiadaj¹c mo¿liwo�æ rewizji progów zawarto�ci DON, ZEA i Fu-
monizyn w przysz³ym roku. Zapowiedziano tak¿e objêcie tymi ure-
gulowaniami toksyn T2-HT2 ju¿ od czerwca 2008. DG SANCO opie-
ra siê w tym przypadku na zasadzie ostro¿no�ci, poniewa¿ nie ma
¿adnych badañ �wiadcz¹cych o szkodliwo�ci tych toksyn. Rolni-
cze organizacje zawodowe wyrazi³y sprzeciw, wobec zapowiedzi
zaostrzenia obowi¹zuj¹cych rozporz¹dzeñ, proponuj¹c, aby przed
ich wprowadzeniem oceniæ szkodliwo�æ T2-HT2, a tak¿e opraco-
waæ proste metody pobierania prób i przeprowadzania badañ.

GMO
Rz¹d francuski 9 lutego wyda³ rozporz¹dzenie zakazuj¹ce uprawy

kukurydzy MON 810 we Francji. W Polsce Minister Rolnictwa Marek
Sawicki zapowiedzia³, ¿e ustawa o paszach, zakazuj¹ca stosowania
organizmów genetycznie modyfikowanych, nie bêdzie zmieniona,
a import ¿ywo�ci GMO bêdzie mo¿liwy pod warunkiem jej oznako-
wania. Tymczasem Komisja Europejska, pozwa³a Polskê do unijne-
go Trybuna³u Sprawiedliwo�ci za wprowadzenie zakazu obrotu ma-
teria³em siewnym odmian ro�lin genetycznie modyfikowanych.

Prognozy
Wed³ug francuskiej firmy analitycznej, Strategie Grains, w se-

zonie 2008/09 unijna produkcja kukurydzy wzro�nie o ponad
12 mln ton, ok. 25 % w stosunku do poprzedniego sezonu. Wyso-
kie zbiory kukurydzy spodziewane s¹ w nadchodz¹cym sezonie
w Rumunii. Prognozy wskazuj¹, ¿e zbiory wynios¹ blisko 10 mln ton
(9,8 mln ton). Area³ upraw oceniany jest na 2,65 mln ha, a wyso-
ko�æ plonów na oko³o 3,7 ton z ha, znacz¹co wiêcej w stosunku do
1,7 t/ha w poprzednim sezonie.

FAMMU/FAPA na podst. Reuters

Zaproszenia
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa �Kukurydza i sor-
go - produkcja, wykorzystanie, rynek� odbêdzie siê w dniach
7 - 8 kwietnia 2008 w Dymaczewie k/Poznania. Organizatorami
konferencji s¹ AR w Poznaniu, PZPK, FNPSMS i CEPM.
Obrady bêd¹ prowadzone w piêciu sekcjach tematycznych:
1. Genetyczne i �rodowiskowe uwarunkowania plonowania kuku-
rydzy oraz problemy nasiennictwa.
2. Systemy i metody uprawy kukurydzy.
3. Pasze z kukurydzy i ich wykorzystanie w ¿ywieniu zwierz¹t.
4. Kukurydza jako �ród³o surowców przemys³owych.
5. Mo¿liwo�ci uprawy i wykorzystania sorgo w Polsce i w Europie.

Dodatkowe informacje: www.au.poznan.pl
Zg³oszenie:
Gra¿yna Ptaszyñska: ptasz@au.poznan.pl; tel 061 846 61 31
Teresa Nowacka: pzpk@kukurydza.info.pl; tel 061 662 74 20

�  �  �
Spotkanie CEPM - 9 kwietnia 2008 w godzinach 8.30 - 13.00
zapraszamy na otwarte spotkanie CEPM - Europejskiej Konfedera-
cji Produkcji Kukurydzy, której cz³onkami s¹ organizacje produ-
centów kukurydzy z Polski, Wêgier, Francji, W³och, Hiszpanii, Por-
tugalii, Niemiec, S³owacji, Serbii i Bu³garii.
W programie:
� aktualno�ci z europejskiego i �wiatowego rynku kukurydzy, pro-
dukcja, spo¿ycie, bilans zapasów, ceny,
� instrumenty reguluj¹ce rynek kukurydzy: c³a, skup interwencyjny,
� negocjacje w ramach WTO i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej i ich
wp³yw na sektor kukurydzy,
� europejskie uregulowania dotycz¹ce Zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej, mikotoksyn , GMO, bioetanolu.

Po zakoñczeniu spotkania przewidziany jest wyjazd studyjny do
HR Smolice i do gospodarstw rolnych w po³udniowej Wielkopolsce.
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Notowania gie³dowe

Transakcje rzeczywiste
Polska NetBrokers 18.02 815,0  - 1250,0 z³/t
Polska RolPetrol 04.02 820,0 - 830,0 z³/t
Francja Bordeaux FOB

luty/czerwiec 08 198,5 �/t
USA Zatoka Meksykañska marzec 14.02 218,5 $/t
Argentyna FOB marzec 14.02 218,0 $/t

Transakcje terminowe

Chicago CBoT 14.02
Marzec 201,2 $/t
Maj 205,8 $/t
Listopad 209,9 $/t
Pary¿ MATIF 14.02
Marzec 200,3 �/t
Czerwiec 202,5 �/t

Sierpieñ 203,0 �/t
Budapeszt BCE 14.02
Marzec 51 500 HUF/t
Maj 52 500 HUF/t
Listopad 53 800 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

WYDARZENIA

Spotkanie Sekcji Kukurydzy
Nasiennej PIN

8 stycznia w S³upi Wielkiej odby³o siê spotkanie firm nasien-
nych, cz³onków Sekcji Kukurydzy Nasiennej PIN. W programie
spotkania zaprezentowano nastêpuj¹ce tematy:
1. prof.dr hab. Edward Gacek - Przewidywane zmiany w bada-
niach i rejestracji odmian mieszañcowych kukurydzy w Europie,
2. dr Jerzy Siódmiak, mgr in¿. Józef Zych - Badania urzêdowe
warto�ci gospodarczej odmian kukurydzy,
3. dr Julia Borys - Badania urzêdowe OWT ,
4. mgr in¿. Alicja Rutkowska £o� - Procedury administracyjne
w zakresie rejestracji odmian. Udzielenie autoryzacji w³a�cicie-
lom odmian na wprowadzenie do obrotu odmian przyjêtych do
badañ urzêdowych,
5. Anna Ko³akowska F.N.P.S.M.S. - Produkcja nasienna kukury-
dzy w Europie w 2007r. i plany na 2008r.

Spotkanie CEPM
7 lutego w Brukseli odby³o siê spotkanie Europejskiej Konfe-

deracji Produkcji Kukurydzy - CEPM. Wziêli w nim udzia³ przed-
stawiciele producentów kukurydzy z Francji, Hiszpanii, W³och,
Wêgier i Polski, któr¹ reprezentowa³ Roman Warzecha z PZPK.
Poruszono nastêpuj¹ce tematy: przegl¹d Wspólnej Polityki Rol-
nej przedstawiony przez Daniele BIANCHI (cz³onka gabinetu ko-
misarza d/s rolnych Fischer Boel), aktualn¹ sytuacjê na �wiato-
wym rynku kukurydzy, bioetanol, zagadnienia ochrony fitosani-
tarnej, stonka, mikotoksyny, zarz¹dzanie wod¹ w produkcji rolni-
czej zosta³o przedstawione przez P.HAMEIL z Dyrekcji Generalnej
d/s �rodowiska.

Walne Zebranie PZPK i Forum
producentów zbó¿ i kukurydzy

16 lutego 2008 r. w Poznaniu w ramach wiosennej edycji tar-
gów POLAGRA PREMIERY odby³o siê Walne Zgromadzenie Pol-
skiego Zwi¹zku Producentów Kukurydzy.
Po jego zakoñczeniu, w ramach Forum producentów zbó¿ i kuku-
rydzy, wyg³oszono nastepuj¹ce prezentacje: � Kukurydza w pro-
dukcji biogazu�- prof. W.Podkówka �Ekonomika produkcji kuku-
rydzy� prof. T.Michalski �Czynniki zagra¿aj¹ce uprawom zbó¿
i kukurydzy� dr M.Korbas.

Szkolenie dla promotorów kukurydzy
W dniach 18 - 19 lutego w Serocku k/Warszawy odby³o siê

doroczne szkolenie dla promotorów kukurydzy. W programie
szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na tematy zwi¹zane z zastoso-
waniem kukurydzy w ¿ywieniu zwierz¹t, doboru odmian pod k¹-
tem produkcji kiszonki, a tak¿e jako�ci kiszonki z kukurydzy.
W drugim dniu szkolenia zaprezentowano problematykê produk-
cji biogazu z kukurydzy. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
omówili aktualny stan uregulowañ prawnych dotycz¹cy upraw
GMO i zwalczania zachodniej stonki  korzeniowej kukurydzy,
a firmy chemiczne zaprezentowa³y nowe mo¿liwo�ci w ochronie
kukurydzy. Wyk³adowcami byli: prof Z.Kowalski z AR w Krakowie,
dr Z.Lach z OHZ w Osiêcinach, B.Carpentier z ARVALIS Instytutu
Ro�linnego z Francji i prof.T.Michalski prezes PZPK.

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

21 lutego 2008 odbêdzie siê spotkanie Ministra Rolnictwa Pana
Marka SAWICKIEGO z przedstawicielami Polskiego Zwi¹zku Pro-
ducentów Kukurydzy. Zwi¹zek bêdzie reprezentowany przez  preze-
sa T.Michalskiego i cz³onków Rady Zwi¹zku: J.Adamczyka, R.Wa-
rzechê i R.Wojtasiewicza.

Poruszane bêd¹ tematy kluczowe dla bran¿y kukurydzy w Pol-
sce: m.in. perspektywy uprawy kukurydzy ziarnowej i kiszonko-
wej, produkcja i wykorzystanie bioetanolu, uregulowania prawne
dotycz¹cych kukurydzy GMO, dostêpno�æ skutecznych �rodków
ochrony kukurydzy, wystêpowanie szkodnika kwarantannowego:
Zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

Maszyny do uprawy
i siewu kukurydzy

Uprawa przedsiewna
Je¿eli uprawa roli jest wykonywana odpowiednio dobranym do

warunków polowych agregatem, to mo¿liwe jest jej przygotowanie do
siewu w jednym przeje�dzie.  Na wiêkszo�ci gleb (nawet na glebach
ciê¿kich) w³a�ciwe przygotowanie roli do siewu umo¿liwia zastoso-
wanie biernych agregatów uprawowych. Taki agregat powinien cha-
rakteryzowaæ siê konstrukcj¹ ramow¹, podpart¹ z przodu i z ty³u na
wa³ach strunowych, co daje gwarancjê jednakowej g³êboko�ci pracy
sekcji spulchniaj¹cej. Dla wyrównywania powierzchni pola stosowa-
ne s¹ w³óki o regulowanej g³êboko�ci pracy umieszczane najczê�ciej
za przednim wa³em strunowym (w niektórych agregatach jako pierw-
szy element roboczy). Zêby spulchniaj¹ce powinny byæ sztywne -
zakoñczone gêsiostopk¹ lub sprê¿yste - zakoñczone dwustronn¹ re-
dliczk¹. Ich zagêszczenie powinno byæ uzale¿nione od g³êboko�ci
uprawy - im p³ycej, tym gê�ciej. Je�li w narzêdziu nie mo¿na
zagê�ciæ zêbów, to warto na nich zamontowaæ gêsiostopki. Gêsio-
stopki warto te¿ zamontowaæ w agregatach przeznaczonych do p³yt-
kiej uprawy gleb ciê¿kich, gdy¿ mamy gwarancjê, ¿e zostanie podciê-
ta ca³a powierzchnia pola. Takie rozstawienie zêbów gwarantuje wte-
dy równe pod³o¿e, co stwarza jednakowe warunki do kie³kowania
nasion. W przypadku uprawy gleb ciê¿kich i wykorzystywania agre-
gatów wyposa¿onych w zêby zakoñczone redliczkami, ten warunek
nie zawsze mo¿e byæ spe³niony. Mo¿e siê zdarzaæ, ¿e nawet przy naj-
mniejszych podzia³kach zêbów na ramie, po przej�ciu agregatu bêd¹
pozostawa³y grzbiety nie uprawionej gleby.

Siew ³¹cznie z  nawo¿eniem
Kukurydza niezale¿nie od kierunku uprawy wymaga równomier-

nego rozmieszczenia nasion w rzêdach, tak aby ka¿da ro�lina posia-
da³a mo¿liwie jednakowe warunki rozwoju. Maszynami które spe³-
niaj¹ powy¿sze wymagania s¹ siewniki punktowe. W praktyce rolni-
czej do siewu kukurydzy najczê�ciej s¹ wykorzystywane siewniki punk-
towe pneumatyczne, których zalet¹ jest niewra¿liwo�æ na kszta³t i wiel-
ko�æ nasion. Obecnie na rynku krajowym s¹ dostêpne siewniki punk-
towe wszystkich czo³owych producentów. Charakteryzuj¹ siê boga-
tym wyposa¿eniem, dziêki czemu mog¹ byæ dostosowane do pracy
w ka¿dych warunkach glebowych. Konstrukcje ram s¹ przystosowa-
ne do nabudowania na nich urz¹dzeñ do wysiewu nawozów mineral-
nych, jak równie¿ innych urz¹dzeñ typu opryskiwacz, aplikator nawo-
zów p³ynnych, czy aplikator granulatów.

Nawo¿enie zlokalizowane (startowe) stosuje siê w kraju na coraz
wiêksz¹ skalê, a zakup siewnika precyzyjnego z nabudowanym rzê-
dowym rozsiewaczem nawozu jest obecnie standardem. Do starto-
wego nawo¿enia mineralnego na siewniku nabudowuje siê centralny
zbiornik lub te¿ zbiornik na kilka rzêdów. Urz¹dzenia dozuj¹ce nawóz
mineralny, najczê�ciej s¹ oddzielne dla ka¿dego rzêdu i podaj¹ na-
wóz przewodem rurowym do redlicy. W niektórych typach siewników
zbiorniki na nawóz umieszczone s¹ na przednim TUZ ci¹gników i jest
on transportowany do redlic pneumatycznie. Nawóz powinien byæ
umieszczony 5 cm obok i 5 cm poni¿ej wysiewanych w glebie na-
sion. Czê�æ producentów oferuje równie¿ mo¿liwo�æ wyposa¿enia
siewnika w przeno�nik �limakowy z koszem zasypowym do nape³-
niania zbiornika nawozów mineralnych. Takie rozwi¹zanie jest przy-
datne przy za³adunku rêcznym zbiornika nawozów, gdy¿ nie musz¹
byæ wtedy na wyposa¿eniu siewnika ró¿nego rodzaju podesty. Za³a-
dunek nawozu mo¿e byæ wykonany w krótszym czasie i przy mniej-
szym wysi³ku. Nowoczesne siewniki do kukurydzy s¹ coraz czê�ciej
wyposa¿ane w centralne zbiorniki nawozowe o du¿ych pojemno�ciach,
co umo¿liwia ich nape³nianie z worków typu �big-bag�.

Prêdko�æ robocza siewnika punktowego ograniczana jest jako�ci¹
siewu, dlatego powinno siê tak dobieraæ prze³o¿enia w ci¹gnikach,
by nie siaæ z prêdko�ci¹ wiêksz¹ ni¿ 6-7 km/h. Niektóre nowe typy
siewników wyposa¿ane w tarcze o wiêkszej �rednicy, mog¹ pracowaæ
z wiêkszymi prêdko�ciami. Nie nale¿y jednak przekraczaæ górnego
poziomu prêdko�ci zalecanych przez producentów, gdy¿ bêdzie to
prowadzi³o do wyra�nie gorszego roz³o¿enia nasion w rzêdzie.

Uprawa, siew i nawo¿enie w jednym przeje�dzie
Nowym oryginalnym rozwi¹zaniem jest mo¿liwo�æ ³¹czenia agre-

gatów uprawowo-siewnych sk³adaj¹cych siê z narzêdzia lub ma-
szyny uprawowej oraz siewnika uniwersalnego (rzêdowego) pneu-
matycznego z siewnikiem punktowym do kukurydzy (fot. 1). W tej
kombinacji skrzynia nasienna siewnika rzêdowego, pe³ni funkcjê
zbiornika nawozu mineralnego. Natomiast belka redliczka siewnika
jest demontowana i zast¹piona siewnikiem punktowym do kukury-
dzy, po³¹czonym trzypunktowym uk³adem zawieszenia. Tego typu
zestaw sk³adaj¹cy siê z brony wirnikowej Zirkon 9, pó³zawieszane-
go siewnika pneumatycznego Solitair 9 o pojemno�ci zbiornika
2300 dm3, do którego mo¿na za³adowaæ 2,7 t nawozu mineralnego
oraz 8-rzêdowego siewnika punktowego oferuje firma Lemken.
W takim zestawie mog¹ byæ wykorzystywane siewniki punktowe ró¿-
nych producentów. Kombinacja ta, jest polecana dla bardzo du-
¿ych gospodarstw lub firm us³ugowych, które dziêki wyd³u¿eniu
okresu u¿ytkowania sprzêtu w roku, mog¹ obni¿aæ koszty jego eks-
ploatacji.

Dr Ireneusz Kowalik
AR w Poznaniu

Fot.1. Siewnik punktowy do kukurydzy Monosem firmy Compa-
gnie Ribouleau; brona wirnikowa Zirkon 9, siewnik pneumatyczny
Solitair 9 oraz czo³owy wa³ Campbella firmy Lemken wspó³pracu-
j¹ce z ci¹gnikiem Xerion firmy Claas.

Biopaliwa:
Nowe dyrektywy

W bie¿¹cym roku przewidywane jest wprowadzenie dwóch dy-
rektyw dotycz¹cych biopaliw i energii odnawialnej.

Aktualnie dokonywany jest przegl¹d Dyrektywy nr 98/70/WE do-
tycz¹cej �Jako�ci paliw silnikowych�. Dyrektywa ta ma podstawo-
we znaczenie dla europejskiej bran¿y produkcji bioetanolu. Wpro-
wadzenie projektowanych zmian przyczyni siê miêdzy innymi do
zniesienia ograniczeñ w bezpo�rednim stosowaniu etanolu w ben-
zynach z 5 % do 10 %. Bezpo�rednia domieszka etanolu do ben-
zyn jest uwa¿ana za najlepszy sposób z punktu widzenia energe-
tycznego i z punktu widzenia ochrony �rodowiska.

Uchwalenie dyrektywy bêdzie mo¿liwe po zaakceptowaniu jej
przez Parlament Europejski. Komisjê Europejsk¹ i Radê Ministrów,
co bardzo komplikuje proces decyzyjny. Debata w Parlamencie Eu-
ropejskim nad dyrektyw¹ o charakterze czysto technicznym, da³a
okazjê do krytyki stosowania biopaliw i w³¹czenia do dyskusji ar-
gumentów politycznych, co nie s³u¿y postêpowi prac legislacyj-
nych.

Je�li chodzi o dyrektywê � Promocja energii odnawialnej� to Ko-
misja Europejska przedstawi³a pod koniec stycznia projekt, w któ-
rym zak³ada wymóg stosowania do 2020 roku 20% energii pocho-
dz¹cych ze �róde³ odnawialnych ogólnie na poziomie europejski-
mi i minimum 10 % biopaliw w poszczególnych krajach cz³onkow-
skich. Poszczególne kraje same okre�l¹ �ród³a pochodzenia ener-
gii odnawialnej, ale maj¹ na to czas do 31 marca 2010.

�ród³o: CEPM


