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La nivel mondial : O producție mondială 

dinamică 

În perioada 20/08- 27/08 prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din 

decembrie au câștigat în jur de 7 $/t situându-se 

la 218$/t. În Statele Unite, pe 22/08, 60% din 

cultura de porumb era în condiții “ bune spre 

excelente”, cu 2 procente mai puțin față de 

săptămâna trecută. Ploile din zona central-

vestică provocate de uragan Ida ar trebui să 

stopeze degradarea culturilor din nord-vestul 

Cordonului Porumbului, afectat de o secetă 

semnificativă, însă fără să fie îmbunătățite 

perspectivele privind producțiile pe măsură ce 

cultura avansează. Pe 22/08, 41% din cultura de 

porumb american se afla în stadiul sticlos/dentat 

iar 4% din porumb se află în stadiul maturității, 

puțin peste media din perioada 2016-2020. 

Uraganul Ida a afectat puternic delta fluviului 

Mississippi și se preconizează daune care vor 

perturba exporturile americane în zilele 

următoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În raportul din august, pentru campania 2021/22, CIC 

prevede o nouă producție record de 1202 Mt, o 

creștere cu 7% față de campania 2020/21 și o creștere 

a suprafețelor mondiale cu 1% (ajungând la 202 Mha) 

datorate creșterii suprafețelor în țările principale 

exportatoare de porumb.În consecință, la nivel 

mondial, stocurile au cunoscut o creștere ușoară 

ajungând la 270 Mt (+1 Mt comparativ cu campania 

2020/21).În America de Sud, producătorii de porumb 

sunt îngrijorați de întoarcerea fenomenului climatic 

La Nina, caracterizat de temperaturi neobișnuit de 

ridicate, în condițiile în care semănatul porumbului 

precoce în Argentina începe în câteva săptămâni, 

semănatul porumbului în statele sudice din Brazilia și 

a soiei urmat de însămânțarea porumbului safrinhas 

(cultură secundară) vor începe curând. Cu toate 

acestea, în această săptămană sunt așteptate ploi în 

sudul Braziliei și centrul Argentinei.Din cauza 

prețurilor ridicate, producătorii de porumb din 

America de Sud sunt încurajați să semene porumb și 

sunt preconizate suprafețe record cu 500 Kha mai 

mult în Argentina (7.1 Mha) și cu 1 Mha mai mult în 

Brazilia (20.8 Mha). 

 

 

http://www.apprs.ro/
http://www.apprs.ro/
mailto:office@apprs.ro
http://www.facebook.com/12585136fnsn%3Dmo


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA 

Str. Gării, nr.2, Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, Telefon:0723.265.469/0723.265.470 

www.apprs.ro 

email:office@apprs.ro 

facebook: https://www.facebook.com/12585136fnsn=mo 

 

 

 
 

 

 

EUROPA : Sunt estimate creșteri ale 

importurilor 

 

În bilanțul din luna august, comparativ cu cel din 

luna iulie, Comisia Europeană revizuiește în 
scădere producția europeană a porumbului boabe 

cu 1,8 Mt (ajungând la 71 Mt). Importurile sunt 
revizuite într-o ușoară creștere cu 500 Kt 

(ajungând la 14,5 Mt) dar rămân mai mici decât 
cele din campania 2020/21 (ajungând la 14.7 

Mt).Utilizările fiind relativ neschimbate, stocurile 
sunt revizuite în jos cu 1,2 Mt (ajungând la 17,9 

Mt). Pe 22/08, UE a importat 1.8 Mt de porumb 

comparativ cu 2.3 Mt în medie la această dată 
(2017-2020). Brazilia este pe primul loc la 

importul porumbului în timpul verii dar pierde 
cota de piață față de Ucraina din cauza volumelor 

reduse disponibile pentru export. 
 

Va fi interesant să urmărim în continuare 

condițiile meteo din America și America de Sud. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 

http://www.apprs.ro/
http://www.apprs.ro/
mailto:office@apprs.ro
http://www.facebook.com/12585136fnsn%3Dmo

