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La nivel mondial : Preocupări noi în 

Cordonul Porumbului 

În perioada 9 iulie – 16 iulie, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită din 

decembrie au câștigat 14 $/t ajungând la 217 $/t. 

După ce ploile de săptămâna trecută au permis 

stabilizarea temporară a porumbului care suferea 

de deficit hidric în Vestul Cordonului 

Porumbului, specialiștii sunt îngrijorați de 

întoarcerea condițiilor meteo călduroase și 

secetoase de la finalul lunii și de la începutul lunii 

august. Pe 11 iulie, 65% din cultura de porumb 

era în condiții bune spre excelente, comparativ cu 

procentul de 64% de săptămâna trecută. La 

aceeași dată, 25% din cultura de porumb american 

atinsese stadiul înfloririi comparativ cu 30% în 

medie la acest moment (2015-2020). Raportul din 

iulie USDA nu influențează prea mult prețurile.  

Acest raport a confirmat creșterea suprafețelor 

americane anuntață la sfârșitul lunii iunie, și, așa 

cum era prevăzut, nu a modificat prognoza 

producției. Prin urmare, specialiștii se așteaptă la 

revizuiri în creștere a producției cu 4,5 Mt 

(ajungând la 385 Mt) și a stocurilor cu 1,9 Mt 

(ajungând la 36,5 Mt) conform raportului din 

iunie.  

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna trecută, OPEC+ (Organizația Țărilor 

Exportatoare de Petrol) a convenit asupra unei 

creșteri de producție a petrolului până la sfârșitul 

anului 2021, care atrage după sine o relaxare privind 

produsele energetice, inclusiv etanolul, după 

creșterea prețurilor din ultimele luni. În Brazilia, 

porumbul safrinhas, puternic afectat de secetă și de 

un prim îngheț de la începutul lunii iulie, ar putea fi 

din nou afectat de înghețuri în partea de sud a țării. 

În raportul din iulie, USDA a revizuit producția 

braziliană de porumb în scădere cu 5,5, Mt (93 Mt). 

Acest lucru pare să fie încă optimist, majoritatea 

specialiștilor se așteaptă la o cifră între 85 și 90 Mt. 

Această situație afectează încă de pe acum 

exporturile braziliene, care sunt de obicei mai 

semnificative vara. Numeroase contracte sunt 

anulate în favoarea aprovizionării interne, mai bine 

remunerate. Exporturile celui de-al doilea 

exportator din lume ar putea fi mai mici de 30 Mt 

pentru campania 2020/21.   
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EUROPA : Condiții meteorologice 

caniculare în Ucraina 

 

În raportul din iulie, comparativ cu cel din iunie, 

Strategie Grains a revizuit în sus producția 
europeană de porumb boabe cu 360 Kt datorită 

condițiilor meteo favorabile decât se așteptau. 
Săptămâna trecută, ploile au atins nordul Italiei și 

Europa Centrală (Polonia și Serbia), zone în care 
porumbul suferă de deficit hidric. Exceptând 

nordul Italiei, specialiștii sunt îngrijorați de valul 
de caniculă care va veni cu temperaturi între 35 și 

40oC în centrul Ucrainei atunci când porumbul 

este în stadiul de înflorire. Solurile rămân umede 
ceea ce face ca absența ploilor în ultimele 15 zile 

să fie mai mică. Săptămâna aceasta sunt așteptate 
ploi în centru țării.   
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