
 پرایمکس  از نقل به آمریکا پسته فروش گزارش

 

  1399مهر  28تاریخ انتشار: 

 12افزایشی  مبین کهبوده  تنهزار  10 (99مهر  9شهریور تا  11) سپتامبر ماه در آمریکا پستۀ داخلی مصرف

 8 گذشته، سال مشابه ماه به نسبت و بوده هزار تن 11 صادرات .است گذشته سال مشابه ماه به نسبت درصدی

 که اسددت بوده هزار تن 21 حدود سددپتامبر ماه فروش کل ترتیب،. بدین اسددتکرده تجربه را افزایش درصددد

 .است گذشته سال مشابه ماه به نسبت درصدی 10 افزایشی دهندۀنشان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضددر  هزار تن گزارش شددده اسددت. 400میزان محصددول یدید پسددته آمریکا تا پایان هاتۀ اول مهر 

سته 450 الی 410 تولیدحاکی از  های فعلیبرآورد ست پ شک در پو صول خ سال یدید هزار تن مح ست. در   ا

اظ خوب است؛ عیار هر لح است. کیایت محصول امسال از راندمان برداشت در نوبت دوم کمتر از حد انتظار بوده

 پایین گزارش شده است.نسبت به همیشه خسارت آفت پسته ها باال و درصد دهن بست و 

-25اعالم شد، پسته دریه یک اُنس مهر  14اول فصل پسته آمریکا در تاریخ  قیمتهمانطور که انتظار می رفت 

مشدددتریان  دالر قیمت خورد. 8.03کیلویی دالر و برای سدددایر بازارها  8.25بازار اروپا کیلویی فروش به برای  21

 ریان اصدددلی اروپاییتاند. مشددد ا کردهخود ر خریداکثر  ینیسدددال نوی چ یشدددن تأمین پسدددته دربرای چینی 

  پسته خریده اند.قرارداد بسته و نیاز ساالنه شان  به اندازه هم (سوپرمارکت های اصلی زنجیره ای)

 از 21-25 اُنس یک دریه پسته و بوده دالر 8.60 تا 8.50 از، 18-20 اُنس یک دریه پسته کیلوگرم هر قیمت

شته قیمت دالر 8.25 تا 8.15 ست. دا سته کیلوگرم هر همچنین، ا صد 80) مغز و دالر 7.04 تا 7 ناخندان پ  در

 .است خورده قیمت دالر 17.40 تا 17 (کامل

 

 

ماه  به نسبت  2020-2021محصولی  سال در اولین ماهکا یآمر پسته ت فروشیوضع سهیمقا

 گذشته سال مشابه

 تن به پوست در خشک معادل
 سهم درصدی مقاصد درصد تغییر وزن صادرات مقاصد

 %49 %12 10،227 آمریکا داخل مصرف

 %25 %60 5،217 آسیا

 %16 %-17 3،349 اروپا

 %3 %-29 714 خاورمیانه و آفریقا

 %6 %12 1،215 آمریکای شمالی )کانادا و مکزیک(

 %1 %-60 184 سایر

 %100 %10 20،905 مجموع


