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La nivel mondial : Condiții meteorologice 

favorabile în Cordonul Porumbului  

În perioada 24/07-31/07, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din septembrie 

au pierdut 4$/t ajungând la 124$/t, revenind la cel 

mai scăzut nivel de mai bine de o lună. De fapt, 

ploile de săptămâna trecută au îmbunătățit situația 

porumbului din Cordonul Porumbului, 72% din 

cultura de porumb este în condișii bune spre 

excelente( cu o creștere de 3% într-o săptămână). 

Previziunile pentru prima jumătate a lunii august 

anunță vreme ploioasă și  temperaturi normale. 

După condițiile ideale la înflorire, sunt așteptate 

condiții favorabile umplerii boabelor(22% din 

porumb a atins stadiul coacerii în lapte-ceară) deși  

zonele de secetă persistă în Iowa și în special în 

Ohio. În acest context, analiștii se așteaptă la o 

creștere a proiecției randamentelor ,stabilită până în 

prezent de USDA la 112 q/HA bazată pe modelări 

(media pe 5 ani: 108 q/ha) Din august, evaluarea 

randamentului de către USDA și societățile private 

se face prin vizite pe teren.Cifrele săptămânale a 

cererii nu au fost suficiente pentru stabilirea 

prețurilor americane. Producția de etanol a crescut 

cu 5,5 % comparativ cu săptămâna precedentă 

ajungând la 958 mii barili/zi. 

 

 

 

 

 

 

La 20,3 milioane de barili,stocurile au crescut comparativ 

cu săptămâna precedentă, dar rămân mai mici cu 15% față 

de nivelul lor la aceeași dată în 2019. Pe de altă parte, 

China a cumpărat 1,94 Mt de porumb(noua recoltă) 

aducând exporturile totale ale SUA în luna iulie la peste 7 

milioane tone, aproape dublu din totalul mediei pentru 

această lună. Operatorii rămân axați pe amploarea și 

durata cererii chineze. Prețurile pe Dalian (piață de 

referință pentru China)au atins cel mai înalt nivel din 

ultimii 5 ani la 335 $/t, în contextul în care, timp de mai 

mulți ani, guvernul chinez reduce stocurile de porumb și 

ajutoarele pentru producție. De altfel, noua recoltă începe 

în septembrie și cota de importuri cu taxe reduse (7 Mt) 

este aproape completată.În Argentina, recolta se termină, 

dar din cauza unei secete istorice din trimestrul trecut, care 

s-ar putea agrava din cauza fenomenului climatic din 

Nina, Pacific,cultivatorii ar putea să-și reducă intențiile de 

semănat pentru campania 2020/21 până la 10%(5,7 

Mha).În Brazilia, analiștii sunt mai optimiști și anuntă, în 

prezent, o creștere a suprafețelor cu 2%(18,9 Mha), 

datorită unei rentabilități bune și a unor prețuri foarte 

atractive. Încă o dată, această creștere va depinde de 

regimul de ploi și de buna implantare a soiei care precede 

porumbul safrinha(75% din suprafețe).   
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EUROPA : Diminuarea importurilor în  

luna iulie 

 

În bilanțul său din iulie pentru campania 2020/21, 
și raportat la cel din iunie, Comisia Europeană 
revizuiește producția europeană în creștere cu 500 
Kt (ajungând la 72 Mt) și importurile în scădere cu 
100 Kt (ajungând la 16,5 comparativ cu un total de 
19,7 din această campanie). Utilizările prețului  

FOB sunt în creștere cu 100 Kt. Din cauza unei 
scăderi de 1 Mt a stocurilor inițiale, stocurile 
campaniei s-au diminuat cu 600 Kt (ajungând la 
25,4 Mt). Pe 27/07, 756 Kt de porumb au fost 
importate în UE, cu 100 Kt mai puțin decât media 
ultimelor 3 campanii, la această dată. În Marea   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Neagră, porumbul din estul României și Ucrainei 

suferă de secetă și vreme caldă. În această zonă, 

începutul lunii se anunță secetos și călduros 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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