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Sezon 2008  - nieoczekiwane
zwroty sytuacji

Koñcz¹cy siê rok 2008 to jeden z najdziwniejszych sezonów w ostat-
nim 30-leciu Jeszcze latem zapowiada³o siê, ze kukurydza bêdzie wysoce
dochodow¹ ro�lin¹, zw³aszcza w rejonach po³udniowych, gdzie wyst¹pi³a
korzystna kombinacja wysokich temperatur i czêstych opadów. Gorzej by³o
w �rodkowozachodniej Polsce, gdzie pogoda kolejny raz pokrzy¿owa³a
plany rolników - silna susza czerwcowa sprawi³a, ¿e mo¿na by³o oczeki-
waæ co najwy¿ej �rednich plonów i to tylko na glebach lepszych. Tymcza-
sem koszty produkcji z miesi¹ca na miesi¹c wzros³y o 20 %, wskutek wzro-
stu cen nawozów i paliw. Jesieni¹, kryzys na rynku zbo¿owym i import
taniego ziarna z p³d.-wschodniej Europy spowodowa³y za³amanie siê cen
ziarna i ich spadek do katastrofalnie niskiego poziomu, nie pokrywaj¹cego
przy �rednich plonach kosztu produkcji.

Rekordowa powierzchnia zasiewów
Wg GUS, ³¹czna powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkê

w roku 2008 wynosi³a 732 tys. hektarów, zwiêkszaj¹c siê o 100 tys. ha
(tab. 1). Jest to rekordowo wysoki area³, najwiêkszy w historii uprawy ku-
kurydzy w Polsce. Wcze�niej, zbli¿ony do 0,7 mln ha obszar zasiewów
wyst¹pi³ w latach 1978 - 1980 (ok. 690 tys. ha - g³ównie kukurydza na
kiszonkê) oraz w roku 2004 (701 tys. ha), w którym przewa¿a³a kukurydza
ziarnowa. Tak du¿a powierzchnia zasiewów to niew¹tpliwie skutek dobrych
wyników uprawy kukurydzy w sezonie 2007, kiedy zarówno plonowanie
jak i oferowane za ziarno ceny wrêcz przeros³y oczekiwania rolników.

Kukurydzê na ziarno zasiano na powierzchni 317 tys. ha - a wiêc
w porównaniu do roku ubieg³ego wzros³a ona o 60 tys. ha (21 %).
Nast¹pi³o wiêc prze³amanie spadkowego trendu, który trwa³ od 2005
roku. Przy �rednich plonach na poziomie 58,1 kwintala, planowany
jest zbiór oko³o 1,85 mln ton ziarna. Wynik taki móg³by zadowalaæ,
gdyby nie stagnacja na rynku, spadek cen. Rolnicy zasiali te¿ wiêcej
kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkê - oko³o 415 tys. ha, a wiêc
przyby³o 40 tys. ha (tab. 1).

Jest to dobry objaw, bo nowoczesne rolnictwo potrzebuje du¿o ki-
szonki, a nawet wiêcej - potrzebna jest 15 - 20 % rezerwa na wypadek
s³abych plonów. Jak wynika z doniesieñ, w br. powierzchnie zebrane
na kiszonkê ró¿ni³y siê czêsto od planowanych. Na po³udniu - tam
gdzie kukurydza dobrze siê uda³a - na kiszonkê zebrano mniejszy area³,
natomiast w regionie �rodkowo-zachodnim trzeba by³o zwiêkszyæ po-
wierzchnie zbierane na silos, na skutek niskich plonów biomasy.
W �wietle sytuacji rynkowej jaka wytworzy³a siê jesieni¹ br., przezna-
czenie czê�ci plantacji ziarnowych na kiszonkê by³o zjawiskiem pozy-
tywnym, bowiem dziêki temu zebrano dostateczn¹ ilo�æ dobrej jako-
�ciowo kiszonki, zamiast ziarna na które aktualnie nie ma nabywców.

Kukurydza obroni³a siê przed susz¹
W bie¿¹cym roku warunki pogodowe w okresie wiosny i pocz¹tku

lata nie bardzo sprzyja³y kukurydzy. W kwietniu ch³ody i nadmierne opady
hamowa³y zasiewy i wschody. Pó�niej susza, która objê³a ponad 3/4
obszaru Polski, w zale¿no�ci od jej nasilenia w czerwcu spowodowa³a
mniejsze lub wiêksze straty w uprawach zbó¿ i kukurydzy. W roku 2008
opady, które nast¹pi³y po suszy majowo-czerwcowej, stworzy³y szansê
na dobry rozwój kukurydzy. Tam gdzie susza skoñczy³a siê wcze�niej -
kukurydza rozwija³a siê doskonale. Tam gdzie opady przysz³y dopiero

5 - 10 lipca (w �rodkowo-zachodniej Polsce) nast¹pi³o przyhamo-
wanie wzrostu kukurydzy, ro�liny by³y s³absze i o 50 - 100 cm ni¿-
sze ni¿ nor
malnie. Mimo to na lepszych glebach kukurydza do�æ dobrze prze-
trwa³a suszê, ale na s³abszych glebach Wielkopolski, Ziemi Lubu-
skiej czy Kujaw te opady przysz³y jednak za pó�no i wi¹zanie kolb
by³o s³abe. W efekcie na polach mo¿na by³o obserwowaæ bardzo
du¿e ró¿nice - od dobrych, wyrównanych plantacji, o prawie nor-
malnym wzro�cie ro�lin - do s³abych plantacji o silnych objawach
suszy. W du¿ym stopniu zale¿a³o to od gospodarza: dobrze upra-
wiona gleba, odpowiednie nawo¿enie i odchwaszczenie - stwarza-
³y warunki do lepszego wykorzystania wody i ograniczenia strat.

Susza w 2008 roku przypomina³a warunki pogodowe z lat 2005
i 2006, w których wyst¹pi³o masowe pora¿enie kukurydzy przez g³ow-
niê guzowat¹. Na szczê�cie w bie¿¹cym roku deszcze przysz³y wcze-
�niej i g³owni by³o ma³o. Jedynie w rejonach najwiêkszego nasilenia
suszy g³ownia wyst¹pi³a liczniej, rzadko przekraczaj¹c jednak 5 % sta-
nu ro�lin. Podobnie jak w poprzednich latach najsilniej pora¿one by³y
plantacje s³abe, co u³atwi³o zagnie¿d¿enie siê zarodników grzyba.

Dobre zbiory ziarna, ale ceny niskie
Mimo trudnych warunków pogodowych plony i zbiory ziarna

kukurydzy s¹ na przyzwoitym poziomie. Zw³aszcza w �rodkowo-
zachodniej Polsce, gdzie susza by³a najwiêksza, kukurydza wybro-
ni³a siê nadspodziewanie dobrze. Ro�liny wyros³y mniejsze, ale
opady lipcowe pozwoli³y na dobry rozwój kolb i zadowalaj¹ce plo-
ny ziarna. By³y te¿ jednak plantacje bardzo s³abe. Na pozosta³ym
obszarze kraju warunki do rozwoju kukurydzy by³y prawie idealne:
wysokie temperatury i wystarczaj¹ca ilo�æ wody. W efekcie wielu
rolników zebra³o wysokie plony ziarna, nawet na glebach s³abszych.
W ujêciu ogólnopolskim, kukurydza plonowa³a ok. dwukrotnie wy¿ej
ni¿ zbo¿a, zw³aszcza zbo¿a jare (rys. 1).

Od strony produkcyjnej by³ to wiêc rok dobry, niestety od stro-
ny ekonomicznej sytuacja wygl¹da ju¿ znacznie gorzej.

Jeszcze wiosn¹ �rednie ceny na ziarno kukurydzy kszta³towa³y siê
na poziomie 700 z³/tonê. Aktualnie trudno sprzedaæ ziarno powy¿ej
400 z³/t. Ceny spad³y wiêc do poziomu z lat 2004 - 2005, kiedy upra-
wa kukurydzy na ziarno stanê³a na granicy op³acalno�ci, w efekcie
czego powierzchnia uprawy zmniejszy³a siê. Jest to tym gro�niejsze
z powodu ogromnego wzrostu cen �rodków produkcji, a zw³aszcza
nawozów, jaki nast¹pi³ w ostatnich dwóch latach. Spowodowa³o to,
¿e rolnik oczekuje cen za ziarno zbó¿ na poziomie przynajmniej 550
- 600 z³ za tonê. Ca³y czas trwa te¿ import ziarna ze S³owacji, Czech
oraz tradycyjnie z Wêgier, a oferty mieszcz¹ siê w pu³apie od 350 -
400 z³/t z transportem.

Koszty produkcji kukurydzy na jednym hektarze (bez kosztów kon-
serwacji) w bie¿¹cym roku szacujê na oko³o 3000 z³/ha. Waha³y siê
one od 2,5 do 3,5 tys. z³ w zale¿no�ci od wyposa¿enia i organizacji
gospodarstwa. Uwzglêdniaj¹c koszty suszenia, ³¹czne nak³ady na
produkcjê i konserwacjê wynios¹ 3,5 - 5,0 tys. z³/ha. Je�li przyj¹æ
³¹czny nak³ad na stosunkowo niskim poziomie 4 000 z³/ha, to zwrot
nak³adów i kosztów ogólnogospodarczych przy plonie na poziomie
�redniej krajowej (60 dt/ha), potrzebny jest poziom cen ok. 670 z³
(tab. 2). Tymczasem aktualnie proponowane rolnikom ceny zapew-
niaj¹ zwrot nak³adów dopiero przy plonach rzêdu 10 ton z hektara.

W tej trudnej sytuacji, nie zadowala polityka rolna Unii Europej-

 

0

10

20

30

40

50

60

Kukurydza Pszenic a

ozim a

Pszen¿yto

ozim e

Pszenic a jara J êc zmieñ jary Mieszanki

zbo¿owe

¯yto ozim e Owies

dt/ha

Ryc.1. Plony kukurydzy w Polsce na tle innych zbó¿ w roku 2008 (wg GUS)

  1996 - 2000 2001 - 2005 2006 2007 2008 
Kukurydza 

(razem) 
tys. ha 251 575 658 629 732 

Kukurydza 
kiszonkowa 

tys. ha 151 245 349 372 415 

Kukurydza 
ziarnowa 

tys. ha 100 330 309 257 317 

Kukurydza 
ziarnowa 

tys. ton 580 1 899 1 315 1 736 1 843 

Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS: Wyniki produkcji ro�linnej z lat: 2001,
2007; Wynikowy szacunek produkcji g³ównych ziemiop³odów w roku 2008

Tabela 1. Kszta³towanie siê zasiewów i zbiorów kukurydzy
ziarnowej (wg GUS)

skiej. W czerwcu nie przywrócono ce³ na zbo¿a, i dopiero w obli-
czu protestów organizacji rolniczych wprowadzono je pod koniec
pa�dziernika. Póki co nie ma mowy o zwiêkszeniu ceny interwen-
cyjnej, mimo ¿e 101 • /t od kilku lat nie pokrywa ju¿ kosztów pro-
dukcji w UE. Postulat taki jak te¿ szereg innych propozycji uzdro-
wienia rynku zbó¿ przedstawiony zosta³ polskiemu rz¹dowi oraz
w Brukseli przez Polski Zwi¹zek Producentów Kukurydzy i Zwi¹zki
Producentów Zbó¿. Na szczê�cie os³abienie z³otówki zmniejsza
nap³yw taniego ziarna ze S³owacji i Wêgier oraz u³atwia eksport
naszych nadwy¿ek. Na zakoñczenie warto mocno podkre�liæ, ¿e
kryzys na rynku ziarna kukurydzy, to nie wina tej ro�liny. Problem
le¿y bowiem g³êbiej - s¹ ogromne nadwy¿ki ziarna zbó¿ w ca³ej
Europie, poniewa¿ kukurydza jako ostatnia wchodzi na rynek -
odbija siê to na niej najbardziej. Produkcja ziarna zbó¿ w UE
w roku 2008 by³a wiêksza a¿ o 50 mln ton w porównaniu do roku
poprzedniego, rekordowe plony zebra³y tak¿e Ukraina i Rosja.
W efekcie trzeba cierpliwo�ci czekaj¹c, aby ta górka zbo¿owa zo-
sta³a roz³adowana. S¹ ju¿ tego dobre objawy - ceny w grudniu
zaczê³y powoli rosn¹æ.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski

Plon suchego ziarna 
kukurydzy w  t/ha 

Minim alna cena sprzeda¿y, 
pokrywaj¹ca koszty produkcji 

w PLN/t  

3,0 1333,3 

4,0 1000,0 

6,0 666,7 

8,0 500,0 

10,0 400,0 

12,0 333,3 

14,0 285,7 

16,0 250,0 

�redni koszt produkcji  z³/ha 4000,0 

Tabela 2. Minimalna cena sprzeda¿y wysuszonego ziarna kukurydzy
pokrywaj¹ca koszty produkcji, w zale¿no�ci od poziomu plonów*

*- Ceny �rodków produkcji: kwiecieñ-maj 2008; ceny sprzeda¿y ziarna: jesieñ 2008
Ca³kowity koszt produkcji ziarna wraz z suszeniem - ok. 4000 z³/ha

Kalendarz wydarzeñ 2009

20.01 - Strasburg Francja spotkanie CEPM Europej-
skiej Konfederacji Produkcji Kukurydzy

29.01 - HR Tulce Spotkanie Sekcji Kukurydzy Nasien-
nej PIN

23.02-24.03 - Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu wystawa �Poznajemy kukurydzê�

20.05 - Poznañ Konferencja z okazji 25 rocznicy utwo-
rzenia PZPK

EUROMAÏS 2009: Kukurydza
ro�lin¹ przysz³o�ci

W dniach 11 - 13 wrze�nia w Alzacji we Francji odbêdzie
siê wystawa polowa EUROMAÏS. Jej organizatorami s¹ pro-
ducenci kukurydzy z Alzacji i Badenii Wirtembergii (Niemcy).
Wystawa bêdzie okazj¹ do zaprezentowania postêpu techno-
logicznego w uprawie kukurydzy a tak¿e zastosowania kukury-
dzy w ¿ywieniu zwierz¹t i przetwórstwie przemys³owym.

W trakcie wystawy EUROMAÏS zbierze siê Europejski Ko-
mitet Kukurydzy. Tematem spotkania bêd¹ koszty produkcji
kukurydzy kiszonkowej i koszty ró¿nych systemów ¿ywienia.
Tematy aktualne w sytuacji spadku cen mleka i wzrostu kosz-
tów �rodków produkcji (energii, nawozów, pasz dla zwierz¹t).



Notowania gie³dowe

Transakcje rzeczywiste
Polska RolPetrol 14.01 310 - 450 z³/t
EKOROL 13.01 500  z³/t
Francja Bordeaux FOB styczeñ/marzec 08.01    122,5 �/t
USA Zatoka Meksykañska marzec 08.01           178,3 $/t
Argentyna FOB marzec/kwiecieñ 08.01 163,0 $/t

Transakcje terminowe

Chicago CBoT 08.01
Marzec 09 160,1 $/t
Maj 09 164,3 $/t
Lipiec 09 168,3 $/t
Pary¿ MATIF 08.01
Marzec 09 126,5 �/t

Czerwiec 09 129,0 �/t
Sierpieñ 09 131,0 �/t
Budapeszt BCE 20.11
Marzec 09 25 000 HUF/t
Maj 09 25 700 HUF/t
Lipiec 09 26 400 HUF/t

�ród³o: FAPA/FAMMU

grzech, w Niemczech i Republice Czeskiej. Najwiêkszy udzia³
w ca³o�ci dotychczasowych ofert mia³y Wêgry - 62 %.

Pod koniec grudnia 2008 unijne magazyny interwencyjne zosta³y
zamkniête dla kukurydzy, ze wzglêdu na limit w skupie tego gatunku
w sezonie 2008/09 w wysoko�ci 700 tys. ton. Zostan¹ one ponownie
otwarte najpó�niej 25 stycznia br., po oszacowaniu, jaka ilo�æ kuku-
rydzy mo¿e jeszcze zostaæ przyjêta do skupu tak, aby nie zosta³ prze-
kroczony wyznaczony pu³ap. Wed³ug obecnych, niekompletnych
danych, ilo�æ ta jest mniejsza od 200 tys. ton. Nale¿y spodziewaæ siê,
¿e w dalszej czê�ci sezonu do skupu bêdzie trafia³o coraz wiêcej ziar-
na. Limit dla kukurydzy wkrótce siê wyczerpie i najprawdopodobniej
do unijnych magazynów interwencyjnych trafiaæ bêdzie przede wszyst-
kim jêczmieñ, którego skup jeszcze w bie¿¹cym sezonie jest mo¿liwy
i nieograniczony ¿adnymi limitami. W przypadku pszenicy nie nale¿y
raczej spodziewaæ siê du¿ych ofert w skupie przy obecnym, nadal
stosunkowo wysokim poziomie cen rynkowych.

�ród³o: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters, MK

Produkcja biopaliw w USA
Wed³ug specjalistów z amerykañskiego ministerstwa rolnictwa,

w nadchodz¹cej dekadzie stabilizacji ulegnie ilo�æ kukurydzy zu¿y-
wanej w USA do produkcji biopaliw. W latach 2010-11 na ten cel
przeznaczane bêdzie 35 % kukurydzy zbieranej w USA. W sezonie
2006-07 udzia³ ten wyniós³ 15 %, a w 2007-08 - 25 %. W ocenie
specjalistów z amerykañskiego ministerstwa rolnictwa produkcja
biopaliw bêdzie mimo to rosn¹æ. Do ich wytwarzania u¿ywaæ siê
bêdzie wiêcej surowców tzw. drugiej generacji, czyli nie nadaj¹-
cych siê do spo¿ycia.
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Argentyna
Wed³ug amerykañskiego attaché rolnego w Buenos Aires, od-

notowana w ostatnim okresie susza w Argentynie znajdzie odzwier-
ciedlenie w spadku plonów i zbiorów w sezonie 2008/09. Argen-
tyñska produkcja pszenicy oceniona zosta³a na 9,5 mln ton wobec
11 mln ton w poprzedniej prognozie, a eksport oszacowany na
4,2 mln ton w stosunku do 5,8 mln ton w prognozie z grudnia
ubieg³ego roku. Obni¿ona zosta³a tak¿e prognozowana produkcja
kukurydzy w Argentynie - do 16,5 mln ton wobec wcze�niejszych
18 mln ton oraz eksport - z 10,5 mln ton do 9 mln ton.

�ród³o: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters

Chiny
Wed³ug ostatnich oszacowañ CNGOIC (chiñskiego o�rodka in-

formacji o krajowym rynku zbó¿ i oleistych), w 2008 r. Chiny ze-
bra³y 528,5 mln ton ziarna, tj. o 5,4 % wiêcej ni¿ rok wcze�niej.
Ubieg³oroczna produkcja kukurydzy oceniana jest jako rekordowa
� 165,5 mln ton, tj. o 9 % wiêcej ni¿ rok wcze�niej.

Rekordowe zbiory spowodowa³y obni¿enie cen na rynku wewnêtrz-
nym. W tej sytuacji, zastosowano skup ziarna, na rezerwy rz¹dowe,
w wysoko�ci 50,5 mln ton - co stanowi oko³o 10 % ubieg³orocznej
produkcji zbo¿owej Chin. Jednocze�nie Chiny nosz¹ siê z zamiarem
wprowadzenia kwot wywozowych dla kukurydzy, pszenicy i ry¿u, po
sezonie rekordowych zbiorów, i ich zawieszeniu w ostatnim roku.

Niestety najprawdopodobniej decyzja ta bêdzie kolejnym czyn-
nikiem wp³ywaj¹cym na spadek cen na �wiecie. Wed³ug niepotwier-
dzonych jeszcze informacji, kwota eksportowa dla kukurydzy pla-
nowana jest w wysoko�ci 500 tys. ton. Nadal nie wiadomo, czy
rz¹d zdecyduje siê na wsparcie eksportu w ramach kwot. Jak na
razie poziom cen kukurydzy na rynku chiñskim jest wy¿szy od cen
na rynku amerykañskim. W tej sytuacji subsydia mog¹ okazaæ siê
niezbêdne, aby u³atwiæ eksport.

�ród³o: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters

Kukurydza nasienna w Europie
i we Francji

Niska produkcja w roku 2007, wzrost powierzchni uprawy ku-
kurydzy w Unii Europejskiej, a tak¿e rosn¹ce zapotrzebowanie na
materia³ nasienny dobrej jako�ci w krajach Europy Centralnej,
w Rumunii i na Ukrainie spowodowa³y zmniejszenie zapasów. Wp³y-

nê³o to na zwiêkszenie o 23 % powierzchni produkcji kukurydzy
nasiennej w Europie do poziomu 124 000 ha. We Francji wzrost
by³ wyj¹tkowo du¿y, dziêki czemu powierzchnia osi¹gnê³a rekor-
dowy poziom 55 800 ha i 2 500 ha form rodzicielskich. Wzrost
powierzchni by³ znacznie wy¿szy ni¿ w Rumunii (+ 5 400 ha) i na
Wêgrzech (+3 700 ha). Tak du¿y program produkcji by³ mo¿liwy
do realizacji, mimo mniejszej liczby gospodarstw zajmuj¹cych siê
reprodukcj¹ nasion: 3 200 gospodarstw. Zwiêkszeniu uleg³a na-
tomiast �rednia powierzchnia uprawy nasiennej w gospodarstwie
z 13 ha w roku 2007 do 17,5 ha.

Liczba reprodukowanych odmian we Francji ci¹gle wzrasta:
w roku 2008 reprodukowano 1750 odmian w porównaniu do 1605
odmian w roku 2007. Wiêkszo�æ odmian jest reprodukowana na
ma³ych powierzchniach. 90 % odmian jest produkowana na po-
wierzchniach mniejszych ni¿ 100 ha. Plantacje w przedziale miê-
dzy 10 a 100 ha rozwijaj¹ siê najszybciej (+12 % reprodukowa-
nych odmian). Odmiany bardzo wczesne, wczesne i �rednio-wcze-
sne stanowi¹ 77 % wszystkich reprodukowanych odmian. Od-
miany mêsko-sterylne stanowi¹ 26 % reprodukowanych odmian.

Po kilku latach stabilizacji, w roku 2008 zmianie uleg³ udzia³ po-
szczególnych typów mieszañców. Udzia³ mieszañców pojedynczych
zmniejszy³ siê z 87 % do 84 % na korzy�æ mieszañców trójliniowych.

Ro�nie liczba odmian wpisanych do katalogu francuskiego
i europejskiego reprodukowanych we Francji, potwierdzaj¹c zwiêk-
szaj¹ce siê znaczenie nasion wyprodukowanych we Francji prze-
znaczonych na rynki europejskie i reprodukcja odmian wspólnoto-
wych przeznaczonych na rynek francuski.

Sieæ francuskich producentów odgrywa równie¿ wa¿n¹ rolê
w procesie hodowlanym: 47 % produkowanych odmian, czyli 9 %
powierzchni produkcyjnej przeznaczona jest na reprodukcjê od-
mian znajduj¹cych siê w trakcie badañ w Unii Europejskiej.

Francuska produkcja charakteryzuje siê tak¿e du¿¹ ilo�ci¹ no-
wych odmian, �wiadcz¹c¹ o ich du¿ej wymienialno�ci na rynku.
Odmiany maj¹ce mniej ni¿ 3 lata stanowi¹ 49 % powierzchni tym-
czasem starsze ni¿ 6 lat zajmuj¹ tylko 17 % powierzchni.

Czy produkcja w roku 2009 utrzyma siê na tym samym poziomie?
S³abe zbiory w roku 2008, stabilizacja powierzchni uprawy ku-

kurydzy ziarnowej, a tak¿e wzrost zapotrzebowania na nasiona we
Europie Wschodniej pozwalaj¹ na przewidywanie utrzymania wy-
sokiego poziomu produkcji kukurydzy nasiennej w roku 2009.

A.G.P.M.

Francja: Bioetanol produkowany
z kukurydzy

Produkcja biopaliw 1 generacji, w oparciu o kukurydzê sta³a
siê faktem: dzia³aj¹ ju¿ fabryki we Francji i na Wêgrzech. Fabryka
we Francji jest zlokalizowana w Lacq, na Po³udniowym Zachodzie
Francji, w historycznym basenie produkcji kukurydzy. Zosta³a
otwarta we wrze�niu 2008. Przerabia 500 000 ton kukurydzy i pro-
dukuje 200 milionów litrów bioetanolu i 150 000 ton �ruty. Fa-
bryka w Lacq jest holdingiem, w którego sk³ad wchodz¹ spó³-
dzielnie rolnicze z Po³udniowego Zachodu Francji, AGPM (Sto-
warzyszenie Producentów Kukurydzy we Francji) i hiszpañski
przedsiêbiorca: ABENGOA, który posiada fabryki tak¿e w Stanach
Zjednoczonych, w Brazylii, w Hiszpanii i w Holandii.

Przed rozpoczêciem budowy fabryki w Lacq, niezale¿na firma
doradcza wykona³a opracowanie na temat jej bilansu energetycz-
nego.

Wykaza³o ono, ¿e:
- produkcja etanolu wymaga dwukrotnie mniejszej ilo�ci energii
pochodz¹cej ze �róde³ nieodnawialnych ni¿ benzyna, w stosunku
do tej samej ilo�ci uzyskanej energii
- w porównaniu do benzyny przy produkcji etanolu emitowanych
jest 2,4 razy mniej gazów cieplarnianych przy takiej samej ilo�ci
uzyskanej energii.

Te i tak dobre wyniki zostan¹ w najbli¿szym czasie jeszcze po-
lepszone, dziêki zaopatrzeniu fabryki w energiê odnawialn¹. Zo-
stanie bowiem uruchomiona fabryka produkuj¹ca energiê ciepln¹
i elektryczn¹ na bazie biomasy rolno-le�nej w tym ³odyg i li�ci
kukurydzy, która bêdzie zaopatrywa³a fabrykê bioetanolu.
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Krajowy rejestr odmian
mieszañcowych (F1) kukurydzy

Aktualnie, do polskiego rejestru jest wpisanych 149 odmian mie-
szañcowych kukurydzy (stan na 15 grudnia 2008). 113 mieszañców po-
chodzi z zagranicznych firm hodowlano-nasiennych. 36 mieszañców po-
chodzi z dwóch polskich hodowli: z Hodowli Ro�lin Smolice (30 mie-
szañców) i z Hodowli Ro�lin Rolniczych Kobierzyce (6 mieszañców).
Udzia³ mieszañców polskiej hodowli (g³ównie wyhodowanych w Smoli-
cach), w rynku nasiennym w 2008 roku wyniós³ prawie 40 %. Na po-
cz¹tku 2008 roku zosta³o wpisanych do rejestru 20 nowych mieszañ-
ców. Firmy hodowlane wycofa³y z rejestru w 2008 roku rekordow¹ liczbê
32 mieszañców, g³ównie starszych lub nowszych, które nie odnios³y
sukcesu na rynku lub ich produkcja nasienna okaza³a siê zbyt trudna.
Nasiona tych mieszañców mog¹ znajdowaæ siê jeszcze w obrocie
w naszym kraju przez trzy sezony, do 30 czerwca 2011 roku, ale ju¿ nie
mog¹ byæ przedmiotem produkcji na rynek polski. Kolejna rejestracja
nowych mieszañców kukurydzy jest przewidziana w lutym 2009 roku.
Nowe mieszañce znajd¹ siê na rynku nasiennym ju¿ w nadchodz¹cym
sezonie uprawy.

W�ród 149 mieszañców w rejestrze, 84 mieszañce zosta³y zareje-
strowane do uprawy na ziarno. W tej liczbie s¹ 33 mieszañce, o bardzo
dobrej strukturze kolby (stosunku ziarna do rdzenia), które mog¹ byæ
uprawiane równie¿ na CCM - kiszonkê z odkoszulkowanych  i zmielo-
nych kolb, która jest pasz¹ dla trzody chlewnej. 50 mieszañców jest
zarejestrowanych do u¿ytkowania na kiszonkê z ca³ych ro�lin. 15 mie-
szañców ogólnou¿ytkowych mo¿e byæ wykorzystywane zarówno do
uprawy na ziarno jak i na kiszonkê, w tym 7 równie¿ na CCM.

Mieszañce w polskim rejestrze reprezentuj¹ 3 grupy wczesno�ci:
wczesn¹ - liczba FAO do 230, �redniowczesn¹ - liczba FAO 240-250
i �redniopó�n¹ - liczba FAO 260-290. W grupie wczesnej jest obecnie
47, w grupie �redniowczesnej 65 i w grupie �redniopó�nej 37 mie-
szañców.

Wed³ug danych COBORU, w wieloleciu 1991 - 2007, pomimo bar-
dzo zmiennych warunków pogodowych w poszczególnych latach, osi¹-
gniêto postêp hodowlany, który wyra¿a wzrastaj¹cy trend plonów ziar-
na �redniorocznie o 1,6 dt z ha i plonów suchej masy odmian kiszon-
kowych �redniorocznie o 2,8 dt z ha. Postêp pod wzglêdem wczesno-
�ci odmian wyra¿a³ siê zmniejszaniem wilgotno�ci ziarna przy zbiorze
�redniorocznie o 0,32 %.

Przy wyborze mieszañca do uprawy, poza innymi kryteriami, nale¿y
uwzglêdniæ rok rejestracji. Mieszañce nowsze wnosz¹ na ogó³ wy¿szy
poziom plonowania i innych wa¿nych cech agronomicznych. Ich cena
jest równie¿ na ogó³ wy¿sza. Producenci kukurydzy bardzo czêsto ceni¹
sobie równie¿  mieszañce starsze, ju¿ sprawdzone w praktyce.

Spo�ród mieszañców w krajowym rejestrze odmian, 21 zosta³o wpi-
sanych przed 2000 rokiem, 47 w latach 2000- 2003, i a¿ 81 mieszañ-
ców w okresie ostatnich 5 lat, 2004 - 2008.

Polscy rolnicy, w rejonach silnego wystêpowania gro�nego szkodni-
ka omacnicy prosowianki, uprawiaj¹ jak najbardziej legalnie, bo zgod-
nie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 2001/18, równie¿ odmiany kukurydzy
genetycznie modyfikowanej MON 810, których nasiona zakupuj¹ w in-
nych krajach, gdy¿ w Polsce dotychczas nie ma mo¿liwo�ci rejestracji
takich odmian. W 2008 roku powierzchnia uprawy odmian genetycznie
modyfikowanych, wynios³a w naszym kraju, wed³ug ró¿nych �róde³ od
3 do 5 tysiêcy hektarów.

Poza odmianami z krajowego rejestru, od 2004 roku przedmiotem
uprawy w Polsce mog¹ byæ równie¿ mieszañce kukurydzy, zarejestro-
wane we wszystkich krajach Unii Europejskiej (z tzw. katalogu euro-
pejskiego), ale tylko te, które spe³niaj¹ wymóg wczesno�ci do warun-
ków polskich. Podstawê wyboru do uprawy stanowi¹ jednak g³ównie
mieszañce z polskiego rejestru, których poziom plonowania i innych
cech zosta³ okre�lony w naszych warunkach glebowo klimatycznych,
w niezale¿nych od hodowli do�wiadczeniach rejestrowych, prowadzo-
nych przez COBORU.
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UE: skup interwencyjny
£¹cznie od pocz¹tku sezonu oferty w skupie interwencyjnym osi¹gnê-

³y 649 084 ton, w tym 527 623 ton przypada³o na kukurydzê,
105 316 ton na jêczmieñ, a 16 145 ton na pszenicê. Wiêkszo�æ ofert
kukurydzy zosta³a z³o¿ona na Wêgrzech i S³owacji, a jêczmienia - na Wê-


