
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Kukorica Ukrajnában: utazás a termés megfigyelése miatt tájékoztatja a hozamellemzést

*Oblast – közigazgatási régió

Kép. Kherson Oblast                                                               Kép. Poltava Oblast

Ukrajna 2021/22 gazdasági év kukorica termelését 39,0 millió metrikus tonnára becsülték, amely változatlan a

múlt hónaphoz képest de viszont 29%-kal növekedett a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 7,20 tonnára

hektáronként becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 28%-kal növekedett a múlt évi hozamhoz

képest. Betakarított területet 5,4 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de kevesebb

mint 1%-kal növekedett a múlt évhez képest.



Kép. Odessa Oblast                                                                   Kép. Nikolayev Oblast

A hozam hónapról hónapra változatlan az általánosan kedvező Augusztusi csapadék és a távérzékelési adatok

alapján, mint például a műholdakból származó Átlagos Szezonális Zöldesség Százaléka (PASG) és a Vegetációs

Index (NDVI), kiemelve az átlagon felüli termésviszonyokat az Erdei Sztyepp fő kukorica termesztési régióban. A

terméshozamra vonatkozó várakozásokat azonban elsősorban a kártevők, a penészgomba és a kukoricaszem

fejlődése miatti aggodalmak okozzák. A FAS Kijev munkásai Augusztus közepén terményutazást végeztek, és

megfigyelték, hogy a termésviszonyok országszerte változóak. A gazdákkal folytatott megbeszélések során

egyes régiók a nyár folyamán rengeteg nedvességet kaptak, mások pedig nedvességhiányban szenvedtek, ami a

fent felsorolt   különféle problémákhoz vezetett. Általában azonban a minőségi vetőmag és az öntözés

várhatóan sok korábbi nyári időjárási problémát ellensúlyoz. A betakarítás most kezdődött. Az USDA Ukrajna

termelésének előrejelzése tartalmazza   Krím termelésének előrejelzését.



Kukorica Szerbiában: a hő és a szárazság tovább csökkenti a hozamot

Szerbia 2021/22 gazdasági év (MY) kukorica termelését 6,0 millió tonnára (mmt) becsülték, ami 0,5 mmt vagy

8% csökkenés a múlt hónaphoz képest, és 26%-kal van a 8,1 mmt tavalyi rekord alatt. Vetésterület hasonló az

előző szezonhoz képest 1,0 millió hektár (mha), ami 50,000 ha növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont

4%-kal van az 5 éves átlag felett. Hozamot 5,88 tonnára hektáronként becsülték ami 12% csökkenés a múlt

hónaphoz képest, 27%-kal van a tavalyi hozam alatt és 17%-kal van az 5 éves átlag alatt.

Szerbia nagy, nem-EU kukoricatermelő. Elsődleges termőterületei Vajdaságban, a fővárostól Belgrádtól

északra, és a magyar határ közelében találhatók. A kukoricát a szokásosnál körülbelül két héttel később,



Áprilisban és Májusban ültették a hideg és nedves tavasz miatt. A túlzott és tartós, 40 Celsius fok feletti

hőmérséklet, valamint a nyári csapadékhiány kombinációja negatívan befolyásolta Szerbia kukoricatermését

már második hónapja. Az Átlagos Szezonális Zöldesség százaléka (PASG) és a Vegetációs Index (NDVI) adatai,

amelyek a vegetáció erőt mutatják, romló és gyenge termést jeleznek. A kukoricát általában Szeptemberben és

Októberben szüretelik. Az idei kukoricacsökkenés különösen figyelemre méltó, mivel az országban kiváló téli

termésviszonyok uralkodtak, ami rekordnak számító  MY 2021/22 búza termést eredményezett.

Kukorica Kínában: termelés megnövekedett a rekord hozam miatt

*USDA – Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma

USDA a 2021/22 gazdasági évre (MY) Kína kukorica termelését rekord 273,0 millió metrikus tonnára (mmt)

becsülte, ami 0,5 mmt vagy 2% növekedés a múlz hónaphoz képest, 5% növekedés a múlt évi termeléshez

képest és 5%-kal van az 5 éves átlag felett mely 260,3 mmt. Hozamot rekord 6,5 metrikus tonnára

hektáronként becsülték, ami 2% növekedés a múlt hónaphoz képest, 3% növekedés a múlt évi hozamhoz

képest és 5%-kal van az 5 éves átlag felett. Betakarított területet 42,0 millió hektárra (mha) becsülték,

változatlan a múlt hónaphoz képest de körülbelül 0,7 mha vagy 2%-kal növekedett a múlt évhez képest. Az

elmúlt években jelentős növekedés vagy stabil kukoricaterület történt Heilongjiang, Jilin, Shandong, Henan,

Belső -Mongólia és Hebei főbb tartományaiban. Ez elsősorban az agrárpolitika változásainak tulajdonítható.

Az USDA előrejelzését meghatározó fő tényezők a kedvező növekedési időszak és a kormányzati politikák,

amelyek ösztönzik a kukoricatermesztést. A MY 2021/22 szezont kedvező növekedési feltételek jellemzik a fő
kukoricaövezetben, az északkeleti és az északi középső síkságon. Különösen Heilongjiang, Jilin, Liaoning és

Belső -Mongólia északkeleti tartományaiban, ahol az ország kukorica és szójababjának közel felét termelik, a

tenyészidőszak nagy részében kedvező időjárás volt tapasztalható. A körülmények elősegítették a gyors ültetést

és a növénytermesztést, növelve a kukorica hozam elvárásait.



A kedvező szezonális feltételek mellett a kormányzat arra is ösztönözte a gazdákat, hogy csökkentsék a

műveletlenre hagyott vetésterületet, és növeljék a gabonafélék rotációját. Ezenkívül a kormány célzott

ösztönzőket és támogatásokat nyújtott a kukoricafeldolgozóknak, valamint az etanol program kezdeményezései

növelték a kukorica területét. Korábban a kormányzati politika a kukorica területének csökkentését tűzte ki

célul. Az új politika rövid távon várhatóan hozzájárul a kukoricatermelés növekedéséhez. A kínai kukorica

körülbelül 75%-kát takarmányozásra használják.

A kedvező időjárás hozzájárult a biomassza növekedéséhez egy korábbi szakaszban. A Vegetációs Index (NDVI)

fenológiai (fenológia a biológiai életciklusok időszakos eseményeinek tanulmányozása, valamint az, hogy

hogyan befolyásolják ezeket az éghajlat szezonális és évközi változásai, valamint az élőhelyi tényezők) görbéi

kedvező éves különbségeket mutatnak. Az USDA műholdas és növekvő fokú napközbeni (GDD)

termésértékelési modelljei azt mutatták, hogy a kukorica termése előrehaladott és betakarítási szakaszban van.

A betakarítás Augusztus végén kezdődött és Októberig tart.



Búza Argentínában: száraz időjárási körülmények Nyugaton és Északon csökkentik a termelés elvárásait

USDA a 2021/22 gazdasági évre Argentína búza termelését rekord 20,0 millió metrikus tonnára becsülte, ami

2% csökkenés a múlr hónaphoz képest de viszont 13% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Betakarított

területet 6,5 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 2%-kal növekedett a múlt

évhez képest. A termés árak és az exportpotenciál növekedése arra ösztönözte az argentn gazdákat, hogy idén

több búzát ültessenek. Hozamot 3,08 tonnára hektáronként becsülték, ami 2% csökkenés a múlt hónaphoz

képest de viszont 12% növekedés a múlt évi hozamhoz képest. A megfelelő nedvesség hiánya korlátozza a

terméshozamot; jelenleg a talaj nedvessége az ideálisnál alacsonyabb a nyugati és északi régiókban, ahol búzát

termesztenek. Bár a termést elültették, az állományok száma és a termés művelése eltérő. A legutóbbi

csapadék az ültetett terület egy részén segített a termésnek Buenos Airesben, Entre Riosban és Santa Fe

tartományokban. A Szeptemberi és Októberi csapadék elengedhetetlen a búzahozam fenntartásához. A

betakarítás Novemberben kezdődik.



Búza Kanadában: termelést és a hozamot csökkentették

Kép. Kanadai búzatermelés típusonként

USDA a 2021/22 gazdasági évre Kanada búza termelését 23,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 1,0

mmt (4%) csökkenés a múét hónaphoz képest, 12,2 mmt (35%) csökkenés a múlt évi termeléshez képest és

29%-kal van az 5 éves átlag alatt. Betakarított területet 9,2 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt

hónaphoz képest de viszont 8%-kal csökkent a múlt évhez képest és 3%-kal van az 5 éves átlag alatt. Hozamot

2,50 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 4% csökkenés a múét hónaphoz képest, 29% csökkenés a

múlt évi hozamhoz képest és 27%-kal van az 5 éves átlag alatt.

Az USDA tovább csökkentette a búzatermelésre és a hozamra vonatkozó adatokat, a Statistics Canada (StatCan

– Kanada Statisztika) jelentései és a közelmúltban kiadott Júliusi termésbecslések alapján. A StatCan ezeket a

becsléseket egy modell alapú megközelítéssel állítja elő, amely többek között magában foglalja a A



Mezőgazdaság és Agrár-Élelmiszer Kanada Terményállapot-Felmérési (CCAP) programból származó Vegetációs

Index (NDVI) értékeit. A tavaszi búza NDVI idősor görbéje (a teljes búzatermés 73%) a 2003-as állapotokra utal;

a CCAP azonban megjegyezte, hogy a jelenlegi aszály hatása egész Nyugat-Kanadában sokkal kiterjedtebb, mint

a korábbi aszályoké, például 2002-ben és 2003-ban. A StatCan arra számít, hogy a teljes búzahozam 29%-kal

marad el a tavalyitól, mivel a tavaszi és a durumbúza termést súlyosan rontották a Préri száraz időjárási

viszonyai. A Manitoba és Alberta tartományi jelentések szerint a korai termésbecslés 32% és 46%-kal

alacsonyabb a tavaszi búza 5 éves tartományi átlagához képest.

Búza Ausztráliában: termelést felülvizsgálták és megnövelték

USDA a 2021/22 (MY) gazdasági évre Ausztrália búza termelését 31,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte,

ami 1,5 mmt vagy 5% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont 1,5 mmt vagy 5% csökkenés a múlt évi

rekord termeléshez képest. Betakarított területet 13,1 millió hektárra (mha) becsülték, ami 0,1 mha csökkenés

a múlt hónaphoz képest de viszont 0,1 mha vagy 1% növekedés a múét évhez képest.

Hozamot 2,40 tonnára hektáronként becsülték, ami 6% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont 6%

csökkenés a múlt évi hozamhoz képest.

Kép. Búza Ausztráliában: vetésterület, hozam, termelés 1991/92 – 2021/22

A MY 2021/22 búzaterületre vonatkozó becsléseket alátámasztják a búza magas világpiaci árai és az eddigi

kedvező szezonális feltételek Ausztrália gabonatermesztési régióinak nagy részén. A hozampotenciál továbbra



is az átlag felett van, különösen a két legnagyobb termelő államban, Nyugat -Ausztráliában (36%) és Új -Dél

-Walesben (26%).

A bőséges csapadék a vetés óta előnyös volt a növénytermesztéshez. A nemrégi Vegetációs Index (NDVI) erős

terméserőt mutat, különösen Új-Dél-Wales és Nyugat-Ausztrália búzasávjában. Jelenleg minden államban

további csapadékra van szükség a jelenlegi termelés potenciál fenntartásához. A betakarítás Novemberben

kezdődik a fő búzatermő területeken.

Repce Kanadában: termelést és a hozamot lefelé módosították



Kép. Kanada: repce termelése

USDA a 2021/22 gazdasági évre Kanada repce termelését 14,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,0

mmt (13%) csökkenés a múlt hónaphoz képest, 5,5 mmt (28%) csökkenés a múlt évi termeléshez képest és

31%-kal van az 5 éves átlag alatt. Betakarított területet 8,8 millió hektárra becsülték, ami 1% növekedés a múlt

hónaphoz képest, 6% növekedés a múlt évhez képest és 1%-kal van az 5 éves átlag felett. Ez a betakarított

területnövekedés viszonylag kicsi kiigazítás a Statistics Canada (StatCan) új jelentései és a tartományi kormány

heti jelentései alapján. Hozamot 1,59 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 13% csökkenés a múlt

hónaphoz képest, 32%-kal csökkent a múlt évi hozamhoz képest és 32%-kal van az 5 éves átlag alatt.

A StatCan 2021 Júliusában közzétette a fő szántóföldi növényekre vonatkozó termelésbecsléseit, ami

lényegesen alacsonyabb hozamvárakozásokat jelez. A repce hozamát 32%-kal becsülik az 5 éves átlag alatt, a

súlyos aszály miatt a Prérin ahol a repce termésének nagy részét termesztik. E becslések elkészítéséhez

modellezési módszert alkalmaznak, amely műholdas képeket tartalmaz más elemekkel, például

hőmérséklettel, csapadékkal és termésbiztosítási adatokat. A StatCan azonban a betakarított terület történeti

átlagairól számol be, bár jelezte, hogy ebben az évben nagyobb elhagyás fordulhat elő, ami csökkentené a

végső betakarított területet és a potenciális termelési becsléseket, ha Decemberben közzéteszik. Az ipar és a

tartományi források a nyár folyamán következetesen arról számoltak be, hogy a folyamatos aszály miatt

elhagyták a termőterületüket. Ezenkívül a növénybiztosítási ügynökségek a takarmányhiány ellensúlyozására

ösztönözték a termés megmentését (a felhagyással szemben) takarmányra. Az USDA arra számít, hogy az

elhagyás átlag feletti lesz, ami alacsonyabb betakarított területet eredményez, mint a jelenlegi StatCan

becslések.




