Krisen
i
verdens
fødevareforsyning forværres
12. maj, 2013 – Ugunstige vejrforhold forsinker såningen af
majs i både USA og Kina, hvilket føjer usikkerhed til en i
forvejen livsfarligt utilstrækkelig fødevareforsyning og
landbrugskapacitet i verden. Usikkerheden omkring majs og
andre afgrøder kommer på et tidspunkt, hvor de amerikanske
lagre af majs og soja er drastisk lave, afgrøder, som i de
senere år har været har været en afgørende eksportvare, men
hvor der nu sker en stor omdirigering af majs til fremstilling
af brændstof under Obamas/Londons politik for folkemord.
Manglen på rigelige mængder af dyrefoder til en overkommelig
pris er en hovedfaktor i den totale, globale nedgang i
produktionen af animalsk protein.
FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation udgav i denne uge en
rapport om det fortsatte fald i verdens lagre af kornsorter af
alle slags (hvede, ris, majs og andre kornsorter). FAO anslår
lagrene af kornsorter ved udgangen af 2013 til at udgøre 505
mio. metertons, hvilket er 3 % lavere end lagrene ved årets
begyndelse. Økonom ved staten Illinois landbrugsafdeling Todd
Davis sagde midt i april: »Der er ikke en stor stødpude af
majs til rådighed til at imødegå vejrproblemer eller andre
produktionsrelaterede problemer for dette års afgrøder. Såning
begynder i Midtvesten i løbet af de næste par uger, og hvis
den seneste rapport bliver til virkelighed, så viser den, at
lagrene ved årets udgang bliver de mindste siden 1995-96.
(Kilde: American Farm Bureau Federation, den 10. april, 2013.
»The Voice of Agriculture«, rapport online.)
Forholdet af rådighedslagre for majs er lavt, med 6,8 %,
hvilket refererer til den mængde majs, der er tilgængelig,
(oplagret på landbrug, i kartellernes kornsiloer o. s. v.), i
relation til det forventede forbrug (alle formål) det år.
Faktisk er det muligt, at der INGEN LAGRE vil være tilbage i

august, før høsten i år begynder.
Forholdet af de amerikanske rådighedslagre af sojabønner er
endnu lavere end for majs’ vedkommende, med 4,1 %. Selv
vurderingen fra USDA (april, 2013) er, at der kun vil være,
hvad der svarer til 15 dages forsyning af sojabønner til
rådighed den 1. september.
Vådt og koldt vejr i majsbæltet har forsinket såningen. Kun 12
% af majsmarkerne var tilsået ved begyndelsen af maj, hvilket
er en fjerdedel af gennemsnittet over fem år. I Iowa, den
største majsstat, er ku 8 % blevet tilsået, et fald på 62 % i
forhold til sidste år (et favorabelt forår). Dette er den
seneste start på såningen i Iowa siden 1995. Såningen af soja
i USA er ligeledes forsinket. Kun 2 % af sojamarkerne var
tilsået pr. den 5. maj, sammenlignet med gennemsnittet over
fem år på 12 %, og i kontrast til sidste års 22 %, et
favorabelt forår. De amerikanske landmænd og deres udstyr kan
måske klare udfordringen og få høsten i hus. Måske sker der et
mirakel, og vejret bliver perfekt for afgrøderne i år. Eller
også gør der ikke.
Hvad siger så Obama-regeringen? »Lad være med at bekymre jer.«
Landmænd vil, selv med forsinkelserne, tilså så enormt et
areal som 97,3 mio. acres, at selv om udbyttet pr. acre er
forringet p. g. a. sen såning, fugt og kulde, så vil den
totale høst ikke desto mindre blive rekordstor, og beholderne
fyldt op. USDA’s prognose pr. den 10. maj for arealer, tilsået
med majs, siger, at dette vil blive det største tilsåede areal
i USA siden 1936.
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