
Arimex Bratislava spol. s r. o.   
Vajnorská 100/A 
831 04 Bratislava 
IČO: 31325076 

 

Poznámky/skratky: 
 

Telefón: +421 2 5477 4982 

Mobil: +421 903 706 145 

E-mail: arimex@arimex.sk 

www.arimex.sk 

 

 

USDA správa z 10.06.2022 

 

     Úroda 2020/21       Úroda 2021/22           Úroda 2022/23 

                Máj                   Jún                                   Jún  

__________________________________________________________________________ 

Pšenica  

Svetová produkcia  779,29    779,29        773,43 

Svetové zásoby   279,72    279,40        266,85 

USA produkcia    25,06      25,06          26,44 

___________________________________________________________________________ 

Kukurica  

Svetová produkcia  1215,62           1216,07       1185,81 

Svetové zásoby       309,39            310,92         310,45 

USA zásoby            36,57      37,71           35,55  

___________________________________________________________________________ 

Sójové bôby 

Svetová produkcia      349,37            351,99          395,37 

Svetové zásoby          85,24      86,15                     100,46 

USA zásoby               6,39         5,58              7,61

 _____________________________________________________________________ 

Správa upresnila odhady úrody 2022. Nasledujúca správa v 7/2022 už bude vychádzať z prvých 

žatevných výsledkov  

Pšenica 

- Svetová produkcia znížená oproti roku 2021 o 7,18%, oproti minulému mesiacu zníženie 

o 0,18% 

- Svetové zásoby znížené oproti roku 2021 o 4,49%, oproti minulému mesiacu znížené o 0,06% 

- USA produkcia navýšená o 5,51% oproti roku 2021 

- UA produkcia bola ponechaná na úrovni 21,5 mil. ton.  

Odhady pšenice oproti očakávaniam boli navýšené. Pokles oproti roku 2021 prevládol a burza 

reagovala rastom. Pozornosť venovaná Indii, prognózy znížené o 2,5 mil. ton na 106 mil. ton oproti r. 

2021 (109,6 mil. ton). Z dôvodu obmedzenia vývozu je odhad vývozu znížený o 4 mil. ton. na 6 mil. 

ton. Dotkne sa to susedných chudobných štátov. Produkcia v EU27 bola znížená o 2,3 mil. ton na 

136,1 mil. ton vrátane durum. Export z EU stagnuje, odhad pre rok 2021 bol znížený na 29,5 mil. ton. 

Úroda 2022 v RF bola odhadnutá na 81 mil. ton, minulý rok  75,2 mil. ton %.  

Kukurica 

- Svetová produkcia oproti r. 2021 je odhadovaná nižšia o 2,48%, t.j. o 30,26 mil. ton. Dôvodom 

je nižšia produkcia na Ukrajine 
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- EU27 produkcia znížená oproti r. 2021 o 3,19% 

- Produkcia na UA bola oproti máju navýšená o 5,5 mil. ton na 25 mil. ton 

Sójové bôby  

- Produkcia oproti r. 2021 navýšená o 12,32% oproti minulému mesiacu nárast o 0,17% 

Zo správy je vidieť pokles spotreby obilia pre živočíšnu výrobu a nárast pre potravinárske účely. 

Obilie a olejniny sa stávajú pre chudobné krajiny drahšie i z dôvodu silnejšieho dolára v porovnaní 

s rokom 2008, kedy prudký rast cien bol tlmený slabým dolárom. 

Spotreba olejov bude mať výrazný vplyv na cenu olejnín. V USA sa počíta s nárastom spotreby 

rastlinných olejov o 9%, z toho pre potravinársky a krmivársky sektor len o 1% ale pre priemyselné 

použitie (vrátanie biodiesla) o 28%. Oproti tomu v Brazílii zamiešavanie oleja za bionaftu klesne 

o 10%, s možnosťou nárastu v 2. polroku na 15%. 


