
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Kukorica Argentínában: száraz időjárási körülmények korlátozzák a hozamot és a termelés elvárásait

Argentína 2020/21 gazdasági év (MY) kukorica területét alacsonyabbra becsülik a La Nina által okozott

száraz időjárási körülmények miatt a termés létesítése és fejlődése alatt. Kukorica vetésterületét 6,1

millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest, és 3%-kal csökkent a múlt évhez képest.

Kukorica termelése alacsonyabb, 47,0 millió metrikus tonna, ami 1% csökkenés a múlt hónaphoz képest

és 8% csökkenés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 7,70 tonnára hektáronként becsülték, ami 1%

csökkenés a múlt hónaphoz képest és 5% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest. Csapadék késleltette a

betakarítás előrehaladását; országosan a betakarítás előrehaladása április 8-ig 12% volt a Bolsa Cereales

szerint, a termés kevesebb mint 10%-kát takarították be. A közelmúlt nedvessége nem fogja növelni a

korán beültetett kukorica hozamát.

Kép. Argentín kukorica: előrejelzet vetésterület, hozam és termelés



A növényi stressz, az alacsony talajnedvesség-tartalékok és a magas bemenő költségek együttesen rossz

termelési évet eredményeznek. A talaj nedvességszintje alacsony maradt a növénytermesztés során.

Búza Zimbabwe-ban: rekord betakarítás a megnövelt vetésterületekről

Zimbabwe 2020/21 gazdasági év búza termelését 180,000 metrikus tonnára (mt) becsülték, ami 70,000

mt (28%) csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 85,000 mt (89%) növekedés a múlt évi

termeléshez képset. Betakarított területet 40,000 hektárra (ha) becsülték, ami 23,000 ha (37%)

csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 16,000 ha (67%) növekedés a múlt évhez képest. Hozamot

4,5 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 7% növekedés az 5 éves átlaghoz képest.

Zimbabwében az összes búzát öntözés alatt ültetik. A betakarított terület és a hozam az idén meghaladta

az átlagot, mert a szerződéses öntözőtermesztők a kormány által garantált kereskedelmi banki

kölcsönökkel vásárolhattak olyan alapanyagokat, mint búzamag és műtrágya.

Kép. Zimbabwe búza termelése

A búzát Zimbabwében Április végétől Május végéig ültetik, és Október elejétől November elejéig tart a

betakarítás. A zimbabwei búzatermelés újjáélesztése kihívás volt a rossz gazdasági körülmények, az

öntözéshez megbízhatatlan áramforrás, az anyagfelhasználás támogatási programok hiánya, a

Gabonamarketing Testület (GMB) késedelmes fizetése és az öntözési infrastruktúra helyreállítására

irányuló beruházások hiánya miatt. Az öntözött búzát Zimbabwében elsősorban a következő
tartományokban termelték a 2020-as vegetációs időszakban: Mashonaland Central (33%), Mashonaland

West (32%), Mashonaland East (12%), Manicaland (9%) és Midlands (7%).



Repce Indiában: rekord termelés

*USDA – Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma

USDA a 2020/21 gazdasági évre India repce termelését rekord 8,5 millió metrikus tonnára becsülte. Ez a

10%-os növekedés a múlt évhez képest a térség terjeszkedésének és a szezon eleji kedvező időjárásnak

köszönhető. Vetésterületet 8,2 millió hektárra becsülték, ami közel 11% növekedés a múlt évhez képest.

Hozamot 1,04 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami enyhe csökkenés a múlt évi hozamhoz

képest a magasabb hőmérsékletek miatt.

A repcét a rabi szezonban termesztik, és az ültetés általában Október végén kezdődik. Délnyugati

monszun a szokásosnál később vonult vissza, és a talaj nedvességviszonyai ösztönözték az időben

történő vetést Északnyugat- és Közép-Indiában. Melegebb hőmérséklet azonban éréskor vagy a növény

fejlődésének későbbi szakaszában valószínűleg befolyásolta a termést. Vegetációs Index (NDVI) elemzése

a normálist meghaladó termés erélyre utal Rajasthanban és Uttar Pradeshben, amelyek a teljes

növénytermesztés 40 és 20 százalékát képezik. Nincsenek jelentősebb bejelentések kártevők vagy

betegség fertőzésről. A betakarítás Márciusban ért véget.

Szójabab Brazíliában: rekord termelést magasabbra módosították

Brazília 2020/21 gazdasági év szójabab termelését rekord 136,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték,

ami 2,0 mmt (1%) növekedés a múlt hónaphoz képest és 7,5 mmt (6%) növekedés a múlt évi felülvizsgált

rekord terméshez képest mely 128,5 mmt volt. Betakarított területet rekord 38,6 millió hektárra (mha)

becsülték, ami 1,7 mha (5%) növekedés a múlt évi rekordhoz képest. Hozamot rekord 3,52 tonnára

hektáronként becsülték, amely 1%-kal van a a tavalyi szezon felett, és közel áll a 10 éves trendhez. Bár

Brazíliában az időjárás miatt késések voltak a vetésben és a betakarításban, rekordtermelés várható

második egymást követő évben.



Kép. Brazília szójabab területe, hozam és termelés

Országosan a szójatermés mintegy 80 százalékát betakarították. A száraz időjárás gyors betakarítást tett

lehetővé az elmúlt két hétben a közép-nyugati államokban. Állami és a nemzeti kormány jelentései

szerint a betakarítás befejeződött Mato Grosso-ban, és több mint 90% teljes a Goiás, a Mato Grosso do

Sul és a Paraná-ban. Hozam becslése az előző szezon alatt van ezen államok töbségének, kivéve Goiást,

amely rekord hozamról számol be. Rio Grande do Sul később kezdi meg a betakarítást, mint a

közép-nyugat, és betakarításuk április 1-jén elérte a 27%, a Műszaki Segítségnyújtási és Vidékfejlesztési

Ügynökség (EMATER-RS) jelentése szerint. Északkeleten a betakarításnak több mint 60% befejeződött, és

Bahiában a jelentett hozam meghaladja a tavalyi hozamot.

Kép. Szójabab Brazíliában: vegetációs indexek

A szójabab termés Rio Grande do Sul államban elegendő csapadékmennyiségben részesült ebben a

szezonban, és a hozamelvárások jóval meghaladják az átlagot. A Vegetációs Index (NDVI) rekordtermésre

utal; ez ellentétben áll a szárazság miatti jelentős hozamcsökkenéssel a 2019/20-as szezonban.

Hasonlóképpen, az Átlagos Szezonális Zöldesség Százaléka (PASG) az átlagosnál jobb termési feltételeket

tükröz az állam szójaterületének nagy részén. A Rio Grande do Sul-ban megmaradt növények többsége

érett, és mintegy 30% gabona képződés  szakaszban van.


