
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 

 

 
 

La nivel mondial: Volatilitate ridicată ca 

urmare a acordului ucrainean 

 

    Între 21/10 și 28/10, prețurile pentru livrarea din 

luna decembrie de la Chicago au pierdut 1 $/t, 

ajungând la 268 $/t. Sfârșitul săptămânii trecute și 

începutul acestei săptămâni au fost marcate de o 

puternică volatilitate aferentă presiunilor rusești 

asupra acordului care permite exporturile maritime 

către Ucraina (a se vedea secțiunea Europa). 

    La data de 30/10, 76% din porumbul american 

fusese recoltat, față de 64% în medie la această 

dată în anii anteriori (2017-2021). Ploile recente 

din bazinul Mississippi au permis creșterea 

nivelului râului și au îmbunătățit logistica 

exporturilor. 

    La 264 Kt, contractarea exporturilor a fost din 

nou la un nivel foarte scăzut săptămâna trecută, din 

cauza lipsei de competitivitate a porumbului 

american. Producția de etanol continuă să crească 

ușor și se află acum la nivelul mediu pentru această 

perioadă. Comercianții sunt prudenți, deoarece 

Mexicul, unul dintre cei mai mari importatori de 

porumb din lume, a anunțat că își va menține 

planul de interzicere a importurilor de porumb 

modificat genetic începând cu 2024. Mexicul și-a 

importat aproape tot porumbul din SUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    În Argentina, săptămâna trecută, 17% din 

porumb fusese semănat, față de o medie de 31% în 

aceeași perioadă în anii anteriori. Faza de 

însămânțare timpurie a porumbului se apropie de 

sfârșit și puține suprafețe au fost semănate din 

cauza secetei severe care persistă. În cazul în care 

vor veni ploile, se preconizează ca fermierii să își 

mărească suprafața cultivată cu soia, deoarece 

semănatul începe în noiembrie. Porumbul tardiv, 

semănat începând cu luna decembrie, ar putea 

beneficia, de asemenea, de revenirea unor condiții 

meteorologice mai umede. Se pare că guvernul 

argentinian încearcă să limiteze exporturile de 

grâu din cauza secetei. Argentina este unul dintre 

cei mai mari exportatori mondiali de grâu. 

    În Brazilia, semănatul porumbului safra se 

desfășoară bine și beneficiază de precipitații 

regulate. La sfârșitul lunii octombrie, 65% din 

porumb fusese semănat, față de o medie de 59% la 

aceași dată în anii anteriori. 
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La nivel european: Presiuni rusești asupra 

exporturilor ucrainene 

 

    Aspectele geopolitice au dominat din nou 

evoluția pieței în ultimele zile, odată cu noile 

presiuni rusești asupra exporturilor ucrainene. 

Rusia și-a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute 

retragerea din acordul internațional privind 

exporturile maritime ucrainene, ceea ce a dus la 

reducerea exporturilor timp de câteva zile, înainte 

de a-și anunța revenirea la acord săptămâna 

aceasta. Această situație provoacă o volatilitate 

ridicată. 

    După scăderea suprafețelor cultivate cu culturi 

de iarnă în Ucraina, Asociația ucraineană pentru 

cereale se teme de o scădere puternică a 

suprafețelor cultivate cu porumb în primăvara 

anului viitor, din cauza accesului dificil la inputuri 

și a lipsei de rentabilitate a acestei culturi în 

contextul actual. 

    În prezent, în Europa se înregistrează o scădere 

bruscă și temporară a prețurilor la gaze, din cauza 

temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru 

această perioadă. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

     
 

 

 

 
 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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