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Europa 2009:
prognozy uprawy kukurydzy

Kryzys ekonomiczny, a w szczególno�ci zmniejszony dostêp do
kredytów przy jednoczesnym znacznym spadku cen ziarna kukury-
dzy w porównaniu do cen w sezonie 2007/2008 z ca³¹ pewno�ci¹
wp³ynie na wielko�æ powierzchni uprawy kukurydzy w Europie.

W UE 27 ocenia siê ¿e powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej
zmniejszy siê o oko³o 3 % (9 milionów ha w roku 2008) tymczasem
powierzchnia uprawy kukurydzy kiszonkowej pozostanie na ubieg³o-
rocznym poziome (5 milionów ha). Zak³ada siê wiêc, ¿e kryzys nie
bêdzie mia³ wp³ywu na powierzchniê zasiewów ograniczeniu ulegnie
natomiast u¿ycie nawozów i �rodków ochrony ro�lin. Ocenia siê, ¿e
w niektórych krajach takich jak Rumunia czy Ukraina zmniejszeniu
ulegnie wykorzystanie kwalifikowanego materia³u siewnego.

Po ubieg³orocznym 8 % wzro�cie powierzchni uprawy kukury-
dzy we Francji w tym roku  zak³adany  siê 2 % spadek. Niskie ceny
zbó¿ sk³oni¹ rolników do od³ogowania gorszych gleb. W uprawie
kukurydzy kiszonkowej we Francji oczekiwana jest stabilizacja.

W krajach Piêtnastki przewidywany jest spadek o oko³o 4 % szcze-
gólnie w  Niemczech, Grecji, Hiszpanii i Austrii. W krajach Dziesi¹tki
2004 spadek o 5%. W Polsce po znacznym wzro�cie w roku ubieg³ym
(+ 24 %), powierzchnia powinna powróciæ do poziomu z roku 2007
najprawdopodobniej na rzecz uprawy rzepaku i buraków cukrowych.

Na Wêgrzech utrzymanie powierzchni uprawy z powodu wyj¹t-
kowo niskich  cen s³onecznika w tym sezonie, a tak¿e braku alter-
natywy dla uprawy kukurydzy.

Stabilizacja powierzchni uprawy przewidywana jest w Rumunii
i Bu³garii. Rolnicy nie maj¹ jednak pieniêdzy na zakup �rodków do
produkcji mo¿e to wp³yn¹æ na wiêkszy procent wysiewanych na-
sion z w³asnej reprodukcji.

Na Ukrainie bardzo trudno o dokonanie jakichkolwiek prognoz,
Ministerstwo Rolnictwa zapowiada co prawda wzrost powierzchni
uprawy kukurydzy, jednak rolnicy nie maj¹ �rodków pieniê¿nych na
zakup kwalifikowanego materia³u siewnego, banki nie daj¹ kredytów,
a sprzedaj¹cy nasiona, wiedz¹c ¿e rolnicy nie maj¹ pieniêdzy nie s¹
sk³onni do podejmowania ryzyka nie odzyskania p³atno�ci.

Je�li chodzi o produkcjê nasienn¹ to FNPSMS przewiduje, ¿e wobec
ci¹gle niskich zapasów materia³u siewnego, powierzchnia  kukurydzy
nasiennej w bie¿¹cym roku powinna osi¹gn¹æ poziom bliski 130 tysi¹c-
om ha (126 300 ha w roku 2008). Powierzchnia wzro�nie g³ównie we
Francji i na Wêgrzech gdzie zlokalizowanych jest 65 % powierzchni uprawy
kukurydzy nasiennej. W Rumunii nale¿y spodziewaæ siê spadku po-
wierzchni w zwi¹zku z problemami ekonomicznymi g³ównego produ-
centa krajowego Fundulea. W pozosta³ych krajach unijnych, produkuj¹-
cych nasiona kukurydzy, takich jak Polska, Czechy, Austria, gdzie zloka-
lizowanych jest 18 % produkcji nie przewiduje siê znacz¹cych wzrostów.
Mo¿na spodziewaæ siê wzrostu powierzchni uprawy na Ukrainie w zwi¹z-
ku z rozbudow¹ zak³adów nasiennych operatorów zagranicznych ale tak-
¿e ukraiñskiego producenta nasion Kompanii Maic.

U.E. skup interwencyjny

W ostatnim tygodniu unijni rolnicy zaoferowali do skupu inter-
wencyjnego 70,6 tys. ton ziarna zbó¿, w tym 36,9 tys. ton kukury-
dzy i 32,956 tys. ton jêczmienia. Pojawi³y siê te¿ oferty pszenicy �
760 ton. £¹cznie pod listopada br., kiedy to rusza sezon skupu
zbó¿ w UE, zaoferowano 862,245 tys. ton ziarna. Wiêkszo�æ stano-
wi³a kukurydza - 579,307 tys. ton. Oferty jêczmienia wynios³y
239,228 tys. ton, a pszenicy - 43,7 tys. ton.

�ród³o: FAMMU/FAPA
na podstawie Reuters

Polska 2009: nowe odmiany
kukurydzy zarejestrowane

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy, które
odby³o siê 17 lutego 2009 roku, Dyrektor COBORU podpisa³ de-
cyzjê o zarejestrowaniu 17 nowych odmian kukurydzy.

Odmiany kukurydzy uprawiane na ziarno
EURALIS: ES Kongress FAO 230, ES Palazzo FAO 230

HR SMOLICE: Jawor FAO 220-230

KWS: Podium FAO 220, Savero FAO 260

LIMAGRAIN: LG 3236 FAO 240, LG 3240 FAO 240, Alduna FAO 250-260

MONSANTO: DKC 2971 FAO 210-220

PIONEER: PR 38N86 FAO 280

RAGT: INOXX FAO 230

Odmiany kukurydzy uprawianej na kiszonkê
HR Smolice: Kresowiak FAO 240

KWS: Zidane FAO 240

LIMAGRAIN: Aabsolut FAO 240-250

Saaten Union: Support FAO 230

Odmiany kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkê
KWS: KWS 5133ECO

Maïsadour: Prollix FAO 240/250

Brazylia: zbiory kukurydzy
2008/09

Wed³ug Amerykañskiego Departamentu Rolnego (USDA), brazy-
lijska produkcja kukurydzy w sezonie 2008/09 osi¹gnie 49,5 mln ton,
jest to mniej w stosunku do wcze�niejszych prognoz. We wrze�niu
prognozowano zbiory w wysoko�ci 56,5 mln ton. Gorsze wyniki pro-
dukcji to skutek dotkliwej suszy. Podniesiono natomiast prognozê eks-
portu kukurydzy - do 9,5 mln ton. G³ówn¹ przyczyn¹ korekty by³o
ostatnie os³abienie reala oraz konieczno�æ pozbycia siê nadwy¿ek.

�ród³o: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters

Rynek kukurydzy miêdzy kryzysem
i nadziej¹

W niepewnej sytuacji ekonomicznej, notowania surowców podle-
gaj¹ silnym wahaniom. Po krótkim okresie wzrostów cen zbó¿, w dru-
giej  po³owie lutego uleg³y one ponownym spadkom. Tymczasem  ana-
litycy dokonuj¹ ju¿ prognoz na przysz³y sezon. Przy spadku cen bary³-
ki ropy do 40$ gospodarka �wiatowa pozostaje w dalszym ci¹gu
w kryzysie. Plany o¿ywienia wprowadzane na poszczególnych kontynen-
tach nie da³y jeszcze spodziewanych rezultatów. Na rynkach finanso-
wych panuje niepewno�æ. Tymczasem skutki kryzysu ekonomicznego
staj¹ siê coraz  bardziej odczuwalne w wielu sektorach zwi¹zanych z rol-
nictwem takich jak  produkcja zwierzêca, przemys³ przetwórczy� Spa-
dek produkcji przemys³owej powoduje spadek zapotrzebowania na ziar-
no kukurydzy ogó³em o oko³o 5,5 miliona ton. W szczególno�ci dotyczy
to  produkcji pasz dla zwierz¹t ale tak¿e  produkcji skrobi.

�wiat
Sytuacja cenowa na �wiatowym rynku kukurydzy w ostatnich tygo-

dniach kszta³towa³a siê pod wp³ywem warunków klimatycznych w po-
szczególnych regionach produkcyjnych. Susza, która nawiedzi³a Argen-
tynê na pocz¹tku roku wywo³a³a znaczne straty w uprawach soi i kukury-
dzy i przyczyni³a siê do wzrostu cen kukurydzy. Wed³ug CIC produkcja
kukurydzy w tym kraju w sezonie 2008/2009 wyniesie 13,5 miliona ton
w porównaniu do 20,9 milionów ton w ubieg³ym sezonie.

Tegoroczna produkcja kukurydzy na �wiecie szacowana  jest na
782 miliony ton (o 4 miliony ton mniej ni¿ w rekordowym roku ubie-
g³ym). Spo¿ycie szacowane jest na 774 miliony ton. Przewiduje siê, ¿e
spadnie spo¿ycie ziarna kukurydzy w USA (o oko³o 10 mln ton). Jest
to  spowodowane spadkiem produkcji bioetanolu w tym kraju. �wiato-
we zapasy koñcowe oceniane s¹ przez CIC na 139 miliony ton (130
miliony ton w sezonie 2007/2008) co stanowi 17,5% rocznego spo-
¿ycia. W najbli¿szym czasie ceny kukurydzy na rynkach �wiatowych
bêd¹ kszta³towane pod wp³ywem informacji o siewach, szczególnie w
USA. Pierwsze informacje wskazuj¹, ¿e powierzchnia zasiewów kuku-
rydzy w tym kraju spadnie o 3% w stosunku do roku ubieg³ego.

Europa
Na rynku europejskim ceny kszta³towa³y siê zgodnie z tendencj¹ �wia-

tow¹. Rekordowa produkcja kukurydzy w UE 27 w sezonie 2008/2009
na poziomie 61 milionów ton przy jednoczesnych bardzo wysokich
zbiorach innych zbó¿ paszowych zarówno w UE jak w Rosji i na Ukra-
inie spowodowa³a bardzo napiêt¹ sytuacjê na rynku zbo¿owym. Oce-
nia siê, ¿e eksport unijnej kukurydzy na rynki krajów trzecich wyniesie
w tym sezonie oko³o 2 milionów ton. Najwiêcej kukurydzy eksportuj¹
kraje maj¹ce dostêp z Basenu Morza Czarnego (Rumunia i Bu³garia).
Konkurencja ze strony Ukrainy, szczególnie na rynku krajów Pó³nocnej
Afryki pozostaje bardzo silna. Co prawda problemy logistyczne na Ukra-
inie, w Rumunii i na Wêgrzech trochê przyhamowa³y eksport z tego re-
gionu, co sprawi³o ¿e kukurydza z tych krajów ust¹pi³a miejsca miêdzy
innymi kukurydzy francuskiej na rynku hiszpañskim i w krajach Benelu-
xu. Jednak te problemy wydaj¹ siê nale¿eæ ju¿ do przesz³o�ci i kukury-
dza z Basenu Morza Czarnego na nowo wp³ywa na ceny na rynkach
Europy Zachodniej, szczególnie na Pó³wyspie Iberyjskim.

W bie¿¹cym sezonie produkcja kukurydzy we Francji wynios³a pra-
wie 16 milionów ton, zanotowano pewien wzrost eksportu francuskiej
kukurydzy na rynek unijny i na rynki krajów trzecich. Jednak zmniejsze-
niu ulegnie spo¿ycie wewnêtrzne zwi¹zane z 2 % spadkiem produkcji
pasz, a tak¿e ograniczeniem produkcji skrobi. Wykorzystanie kukurydzy
do produkcji bioetanolu w fabryce w Lacq wyniesie 450 tysiêcy ton.
Zapasy koñcowe bêd¹ bardzo wysokie i wynios¹ 3 miliony ton.

Anna Ko³akowska
FNPSMS Maiz�Europ�

Kalendarz wydarzeñ 2009

24.03 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sala A
Collegium Maximum godz. 12.00 zakoñczenie wystawy �Po-
znajemy kukurydzê� losowanie nagród

24 - 25.03 - UP Poznañ Szkolenie dla promotorów kuku-
rydzy

20.05 - Poznañ Walne Zebranie PZPK (sprawozdawczo wy-
borcze)

20.05 - Poznañ Konferencja z okazji 25 rocznicy utworzenia
PZPK

21.05 - Poznañ spotkanie CEPM Europejskiej Konfederacji
Produkcji Kukurydzy

25.07 - Kurozwêki (woj. �wiêtokrzyskie) otwarcie labiryntu
kukurydzianego

Dni kukurydzy PZPK 2009
06.09 - Szepietowo woj. podlaskie

11.09 - Osowa Sieñ woj.wielkopolskie

18.09 - Osiêciny woj.kujawsko-pomorskie



Notowania gie³dowe

Transakcje rzeczywiste
Polska RolPetrol 09.03 475,0 - 540,0 z³/t
EKOROL   03.03 450,0 - 500,0 z³/t
Francja Bordeaux FOB
marzec/kwiecieñ 05.03 125,0 �/t
USA Zatoka Meksykañska marzec 05.03 178,3 $/t
Argentyna FOB marzec/kwiecieñ 05.03 157,5 $/t

Transakcje terminowe

Chicago CBoT 05.03
Marzec 09 137,5 $/t
Maj 09 141,1 $/t
Lipiec 09 144,8 $/t
Pary¿ MATIF 05.03
Czerwiec 09 128,5 �/t
Sierpieñ 09 130,8 �/t

Listopad 09 138,0 �/t
Budapeszt BCE 05.03
Maj 09 29 430 HUF/t
Lipiec 09 30 500 HUF/t
Wrzesieñ 09 30 500 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

Warto zaprawiaæ kukurydzê
insektycydami

Kukurydza jest nara¿ona na uszkodzenie, a nawet ca³kowite znisz-
czenie ze strony wielu szkodników. Krytycznym okresem dla roz-
woju ro�lin jest czas kie³kowania, wschodów oraz rozwoju pierw-
szych li�ci, kiedy nawet niewielkie uszkodzenia mog¹ zniweczyæ
trud w³o¿ony w uprawê.

W tym to czasie zasiewom kukurydzy zagra¿a kilka wczesnowio-
sennych gatunków szkodników: drutowce, pêdraki, ploniarka zbo-
¿ówka, ploniarka gnijka, �mietka kie³kówka, a tak¿e wcze�nie nala-
tuj¹ce mszyce oraz g¹sienice b³yszczki jarzynówki.

Drutowce oraz pêdraki w wiêkszej liczebno�ci wystêpuj¹ na plan-
tacjach za³o¿onych po trwa³ych u¿ytkach zielonych, ugorach, nie-
u¿ytkach, a tak¿e po wieloletnich motylkowatych. Przebywaj¹c w gle-
bie wyjadaj¹ pêczniej¹ce ziarniaki, a tak¿e ¿eruj¹ na korzeniach, szyj-
kach korzeniowych, a czasami nawet w podstawie ³odygi kukurydzy,
prowadz¹c do os³abienia ro�lin, a tak¿e ich wypadania.

Równie gro�nymi owadami, zw³aszcza w okresach masowych
pojawów s¹ larwy: ploniarki zbo¿ówki, rzadziej ploniarki gnijki oraz
�mietki kie³kówki, które uszkadzaj¹ m³ode ro�liny lub kie³kuj¹ce
ziarno (�mietka kie³kówka). Ploniarka zbo¿ówka szczególnie prefe-
ruje ch³odne wiosny, st¹d te¿ jej liczebno�æ oraz szkodliwo�æ jest
najwy¿sza w centralnej i pó³nocnej czê�ci kraju, a tylko w niektóre
lata na po³udniu.

W niektórych rejonach kraju, zw³aszcza na plantacjach za³o¿o-
nych w pobli¿u wiêkszych zadrzewieñ zasiewy kukurydzy mog¹ byæ
uszkadzane przez ptaki, zw³aszcza gdy wylêg piskl¹t zbiega siê w
czasie z siewem i/lub rozwojem pierwszych li�ci. Ptaki krukowate
oraz dzikie go³êbie szczególnie chêtnie wydziobuj¹ miêkkie, pêcz-
niej¹ce ziarniaki, lecz nie gardz¹ tak¿e m³odymi ro�linkami rozwi-
jaj¹cymi kilka pierwszych li�ci.

W niektóre lata, zw³aszcza odznaczaj¹ce siê ciep³ymi wiosnami,
ju¿ od pocz¹tku maja na kukurydzy mo¿na obserwowaæ pierwsze
uskrzydlone mszyce, które bêd¹ za³o¿ycielkami licznych kolonii
szkodnika. Du¿a liczebno�æ tych pluskwiaków na m³odych ro�li-
nach znacznie je os³abia, a ponadto zwiêksza ich podatno�æ na
pora¿enie przez choroby m.in. g³owniê guzowat¹, zgniliznê korzeni
i zgorzel podstawy ³odygi i inne.

Ponadto na lokalnych zasiewach w wiêkszym nasileniu mog¹
wyst¹piæ tak¿e g¹sienice b³yszczki jarzynówki oraz zwójki chryzan-
temeczki, które uszkadzaj¹ blaszki li�ciowe.

Jednym z najprostszych sposobów ograniczania strat powodowa-
nych przez wy¿ej wymienione szkodniki jest zaprawianie ziarna siew-
nego insektycydem. Wskazanym jest aby ziarniaki kukurydzy zabez-
pieczone by³y jednocze�nie przeciwko szkodnikom jak i chorobom.

W tabeli wymieniono nazwy preparatów zarejestrowanych do
ochrony kukurydzy przed szkodnikami.

Wy¿ej wymienione preparaty w 2009 roku najprawdopodobniej
nie bêd¹ osi¹galne na wolnym rynku, jednak¿e mo¿na bêdzie za
ich pomoc¹ chroniæ zasiewy kukurydzy poprzez zakup materia³u
siewnego ju¿ odgórnie nimi zaprawionymi.

Wskazanym jest wiêc aby wszyscy zainteresowani zakupem ma-
teria³u siewnego zabezpieczonego przed ¿erowaniem szkodników
w jak najszybszym czasie zg³osili takie zapotrzebowanie do firm
nasiennych. Mo¿na równie¿ skorzystaæ z us³ug firm zajmuj¹cych
siê us³ugowym zaprawianiem materia³u siewnego, które powinny
dysponowaæ dostêpem do wy¿ej wymienionych insektycydów.

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

CEPM
20 stycznia 2009 w Strasburgu odby³o siê Spotkanie Rady Ad-

ministracyjnej CEPM (Europejskiej Konfederacji Produkcji Kuku-
rydzy). Polski Zwi¹zek Producentów Kukurydzy reprezentowa³ pan
Roman Warzecha.

W programie zebrania znalaz³y siê tematy wa¿ne dla europej-
skiej bran¿y kukurydzy:
r Aktualna sytuacja na rynku kukurydzy ,
r Wspólna Polityka Rolna, przegl¹d zmian zaakceptowanych
w ramach �Bilansu zdrowia�,
r Czynniki produkcji: GMO, ochrona kukurydzy, stonka
r Wykorzystanie przemys³owe: biopaliwa, biogaz, bioplastiki,

Bilans zdrowia Wspólnej Polityki Rolnej
Zawarty 20 listopada 2008 kompromis przewiduje miêdzy in-

nymi: Utrzymanie skupu interwencyjnego tylko dla pszenicy kon-
sumpcyjnej na poziomie 3 mln ton, dla pozosta³ych zbó¿ utrzy-
manie zasad skupu interwencyjnego przy jednoczesnym wyzna-
czeniu jego zerowego pu³apu.

Postêpuj¹ce oddzielenie dop³at od rodzaju produkcji, utrzyma-
nie ich dla niektórych kierunków produkcji: hodowla owiec, kóz.

Wzrost modulacji z 5 % do 10 % w ci¹gu piêciu najbli¿szych lat
sprawi, ¿e czê�æ bud¿etu dop³at bezpo�rednich zostanie przeznaczo-
na na rozwój obszarów wiejskich, ochronê �rodowiska naturalnego
i zarz¹dzanie zasobami wodnymi a tak¿e na ubezpieczenia rolnicze.

Kraje cz³onkowskie bêd¹ wspó³finansowa³y te projekty w wy-
soko�ci 25 % a nie jak chcia³a Komisja w wysoko�ci 50 %. Uzgod-
niono równie¿, ¿e kwoty mleczne bêd¹ ros³y o 1 % rocznie do
roku 2013, w którym zostan¹ zlikwidowane.

Ochrona kukurydzy
Parlament Europejski zatwierdzi³ 13 stycznia ustawê pod nazw¹

�Pakiet pestycydowy� która przewiduje wycofanie znacznej liczby sub-
stancji aktywnych, znacznie ograniczaj¹c mo¿liwo�ci ochrony kuku-
rydzy. Budzi to uzasadnione obawy producentów kukurydzy. Jedno-
cze�nie ustawa ta przewiduje pewne uproszczenie, Unia Europejska
zostanie podzielona  na trzy strefy, w obrêbie których �rodki ochrony
zarejestrowane w jednym z krajów strefy, bêd¹ mog³y byæ wykorzysty-
wane w innych krajach danej strefy bez dodatkowej procedury homo-
logacyjnej. W znaczny sposób upro�ci to obrót tymi produktami.

GMO
Podczas gdy powierzchnia uprawy kukurydzy na �wiecie ci¹-

gle ro�nie, w Unii Europejskiej jedyn¹ dopuszczon¹ do uprawy
jest kukurydza MON 810, której uprawa obejmuje tylko niewiele
ponad 100 000 ha. CEPM uwa¿a, ¿e opór rz¹dów krajów cz³on-
kowskich ma podstawy polityczne, nie maj¹c ¿adnych podstaw
merytorycznych. Dotychczas nie przedstawiono bowiem argumen-
tów �wiadcz¹cych o niekorzystnym wp³ywie upraw GMO na zdro-
wie ludzi i zwierz¹t. CEPM zbiera argumenty potwierdzaj¹ce mo¿li-
wo�æ wspó³istnienia upraw konwencjonalnych i upraw GMO i do-
maga siê dostêpu do nowoczesnych metod uprawy.

Stonka
Szkodnik ten wystêpuje coraz powszechniej w Europie. CEPM

domaga siê wy³¹czenia jego z kwarantanny. Komisja Europejska  przy-
gotowuje opracowanie na temat ró¿nych strategii zwalczania tego
szkodnika i zwi¹zanych z tym kosztów ekonomicznych. CEPM ma
nadziejê, ¿e raport potwierdzi konieczno�æ zniesienia kwarantanny
i udowodni, ¿e koszty jej stosowania znacznie przekraczaj¹ koszty strat
spowodowanych przez szkodnika. CEPM jest przekonana, ¿e w celu
zwalczania stonki, rolnicy powinni mieæ przede wszystkim dostêp do
chemicznych �rodków ochrony i do technologii GMO.

Wykorzystanie przemys³owe
W grudniu 2008 przyjêta zosta³ dyrektywa o promocji wyko-

rzystania energii odnawialnej przewiduje cel 20 % energii odna-
wialnych w ca³o�ci spo¿ywanej energii, a tak¿e cel specyficzny
10 % energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie w roku
2020. Dziêki temu zagwarantowane bêdzie wykorzystanie kukury-
dzy (ziarna i ca³ych ro�lin) do celów energetycznych.

Anna Ko³akowska

�wiat: uprawa kukurydzy GMO

Wed³ug danych, opublikowanych 11 lutego przez ISAAA, �wiato-
wa powierzchnia uprawy kukurydzy GMO  wynios³a w roku ubieg³ym
37,3 miliony ha. Kukurydza GMO stanowi 1/4 ca³kowitej powierzchni
uprawy kukurydzy na �wiecie. Jednocze�nie zanotowano znaczny
wzrost powierzchni uprawy wszystkich gatunków ro�lin uprawnych,
posiadaj¹cych ró¿ne cechy GMO. Dla przypomnienia w Europie ku-
kurydza GMO uprawiana jest na powierzchni 108 000 ha co stanowi
tylko 0,3 % �wiatowej powierzchni kukurydzy.

U.E.: kukurydza GMO

Od pocz¹tku tego roku Komisja Europejska wykazuje pewn¹ ak-
tywno�æ w dziedzinie GMO. Przewodnicz¹cy Komisji J.M.Barroso za-
proponowa³ wprowadzenie pozwolenia na uprawê dwóch odmian ku-
kurydzy GMO: Bt 11 firmy Syngenta i L1507 firmy Pioneer, a tak¿e
g³osowanie nad zniesieniem klauzuli bezpieczeñstwa wprowadzonych
w Austrii, Francji, Grecji i na Wêgrzech.

Eksperci z krajów cz³onkowskich zebrani w Brukseli w po³owie
lutego w ramach Sta³ego Komitetu ds. £añcucha ¯ywno�ciowego
i Zdrowia Zwierz¹t - ScoFCACH nie zdo³ali przeg³osowaæ decyzji
w sprawie narodowych zakazów uprawy kukurydzy MON 810 we Fran-
cji i w Grecji (Grecja zakaza³a uprawy kukurydzy GMO od stycznia
2006 r., natomiast Francja od lutego 2008 r.).

Za zniesieniem zakazów g³osowa³y: Wielka Brytania, Szwecja, Fin-
landia, Rumunia, S³owacja, Holandia, Portugalia, Hiszpania.

Przeciw by³y: S³owenia, Belgia, Irlandia, Grecja, Francja, Cypr, Li-
twa, £otwa, Luksemburg,

Wêgry, Austria, Polska. Wstrzyma³y siê od g³osu: Bu³garia, Dania,
W³ochy, Czechy. W g³osowaniu nie uczestniczy³y Niemcy oraz Mal-
ta. W sytuacji gdy nie osi¹gniêto kwalifikowanej wiêkszo�ci g³osów,
kwestia trafi pod g³osowanie Rady Ministrów �rodowiska, która ma
3 miesi¹ce na podjêcie decyzji. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e równie¿ na
tym poziomie przeg³osowanie decyzji wiêkszo�ci¹ g³osów bêdzie
bardzo trudne. Wówczas kwestia wróci do Komisji, która sama za-
decyduje.

Tymczasem 2 marca 2009 Rada Ministrów �rodowiska krajów
cz³onkowskich g³osowa³a w sprawie zakazów obowi¹zuj¹cych w Au-
strii (wobec MON810 oraz T25) i na Wêgrzech (wobec MON810) chc¹c
zmusiæ te kraje do zniesienia zakazów uprawy kukurydzy GMO.
W g³osowaniu osi¹gniêto kwalifikowan¹ wiêkszo�æ tak wiêc narodo-
we zakazy uprawy kukurydzy w tych dwóch krajach zosta³y utrzyma-
ne. W przypadku MON810 przeciw zniesieniu zakazu g³osowa³y
22 pañstwa, 5 pañstw: w tym Holandia, Wielka Brytania, Finlandia,
Estonia i Szwecja g³osowa³y za zniesieniem zakazu. Te same kraje
poza Szwecj¹ by³y przeciw zmuszeniu Austrii do zniesienia zakazu
uprawy T25.

Wêgry wprowadzi³y zakaz uprawy MON810 od stycznia 2005 roku.
W listopadzie 2007 roku Rada ds. �rodowiska zezwoli³a równie¿ Au-
strii do utrzymania zakazów uprawy MON810 i T25, która powo³ywa-
³a siê na �klauzulê bezpieczeñstwa�.
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EUROMAÏS 2009:
Kukurydza ro�lin¹ przysz³o�ci

Wystawa polowa organizowana w dniach 11 - 13 wrze�nia w Osthe-
im w Alzacji (wschodnia Francja). Jej organizatorami s¹ producenci
kukurydzy z Alzacji i Badenii Wirtembergii (Niemcy) a tak¿e AGPM,
Arvalis Instytut Ro�linny i DMK. Bogaty program konferencji zaadre-
sowanych do specjalistów: Rola i miejsce kukurydzy w dolinie Renu,
Kukurydza a ochrona �rodowiska, Biotechnologia, Kukurydza - ro�li-
na o wielorakim zastosowaniu, Innowacje uprawowe.


