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Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) júniusban újból 
közreadta aktuális havi jelentését a világ főbb mezőgazdasági termékeinek várható termelési 
és készletalakulásairól (Eredeti dokumentum: United States Department of Agriculture: 
World Agricultural Supply and Demand Estimates. WASDE – 530, 2014. 
http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf).  
 
A világ várható búza termését a 2014/15-ös gazdasági évre a jelenlegi állás szerint 701,6 
millió tonnára becsülik a tanulmány szerzői. Ez összességében emelkedést jelent az előző 
havi prognózishoz képest, amelyet az Európai Unió, India, Kína és Oroszország területéről 
várnak. Ezzel szemben az Egyesült Államok búzatermésében csökkenést vetítenek elő az 
előző időszakhoz képest. Az Európai Unió területén a tavasszal, ill. június elején lehullott 
csapadékra alapozzák a magasabb termésvárakozást elsősorban Németországban, 
Franciaországban, Lengyelországban és Bulgáriában. Az erre a térségre vetített +1,4 millió 
tonnás várt termésnövekményt érdekes összevetni azzal, hogy Kína és Oroszország esetében 
egyenként +1 millió tonnás növekménnyel számolnak az e havi termésbecslésben. A globális 
búza kereskedelemben és szállítmányozásban is növekedést jeleznek a szakemberek, 
amelyet a Kínából és az Európai Unióból élelmiszeripari célokra Indiába exportált búza 
mennyiségének növekedéséra alapoznak. 
 
Kukorica tekintetében nem számol be változásról az aktuális USDA jelentés az előző 
hónapokhoz képest. Az USA-ban továbbra is rekord mennyiségű, összesen több, mint 350 
millió tonnányi kukorica terméssel számolnak a 2014/15-ös gazdasági évre, amelyet eddig 
normális körülmények között fejlődött, általában május közepén vetett kukorica 
állományokból fognak realizálni átlagosan közel 10,5 t/ha termésátlag mellett. Világszinten is 
növekedő trendet vetítenek elő a tanulmány szerzői a kukorica készletalakulásában, az USA 
mellett Brazíliában és Indiában várható nagy termés. A legfőbb kukorica importőrként pedig 
Kolumbiát, Egyiptomot és Törökországot emelik ki. Az elmúlt időszakban egyébként Kína és 
Ukrajna kukorica készletei csökkentek: előbbi kevesebbet importált, utóbbi pedig exportált. 
A világ kukorica termelésére és készletalakulására vonatkozó legutóbbi adatokat az 1. 
táblázat foglalja össze. 
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1. Táblázat 
A világ kukorica termelése és készletalakulása (millió tonna) – előrejelzés a 2014/15-ös 
gazdasági évre. 
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