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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Şubat 2021) 

 

Mısır 
 
Türkiye: Kayıtlardaki en yüksek üretim gerçekleşti 
 
Türkiye’de mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 7,1 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de %18 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 620.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %19 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 11,45 tondur. 1960'tan bu yana kaydedilen en yüksek 
ikinci hasat gerçekleşmiştir. 
 

 
 
Pirinç 
 
Sri Lanka: Hasat alanının rekor seviyelere ulaşmasına bağlı olarak üretimde artış gerçekleşti 
 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 3,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %12 artış 
göstermiştir.  
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,59 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %5 
düşüş göstermiştir. 
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Pamuk 
 
Çin: Verimdeki rekor yükselme nedeniyle üretim artış gösterdi 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 29,0 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 1,5 milyon balya (%5), bir önceki yıla göre %6, 
son beş yılın ortalamasına göre de %14 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,3 milyon hektar olup, bir önceki aya değişim göstermezken, bir önceki 
yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.943 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %5, bir 
önceki yıla göre %13, son beş yılın ortalamasına göre de %14 artış göstermiştir. 
 
Pakistan: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 4,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,2 milyon balya artış gösterirken, bir önceki 
yıla göre 1,7 milyon balya düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,2 milyon hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre 0,25 milyon hektar düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 445 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %4 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %19 düşüş göstermiştir. 
 
Brezilya: Üretim bir önceki yıla göre düşüş gösterdi 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 12 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre 1,8 
milyon balya (%13) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,6 milyon hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre %7 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.686 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına 
göre hafifçe artış göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Etiyopya: Elverişli yağışların ardından üretim rekor seviyelere ulaştı 
 
Etiyopya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 5,3 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre 375.000 ton (%8) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 1,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 50.000 hektar (%3) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,86 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%5, son beş yılın ortalamasına göre de %7 artış göstermiştir. 
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Kazakistan: Resmi verilere dayalı olarak üretimde artış görüldü 
 
Kazakistan‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 14,3 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %14, bir önceki yıla göre de %24 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 12,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2, bir 
önceki yıla göre de %7 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,18 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %11, 
bir önceki yıla göre de %17 artış göstermiştir. 
 
Arpa 
 
Arjantin: Hasat alanlarındaki genişlemeye bağlı olarak, üretimde artış gerçekleşti 

 
Arjantin‘de arpa üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 4,1 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre %11, bir önceki yıla göre de %8 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 1,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre %20 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,73 ton olup, bir önceki aya göre %8 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %10 artış göstermiştir.  

 
Soya 
 
Brezilya: Sezon ortası gerçekleşen toparlanmanın ardından, yeni sezon yavaş başladı 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 133,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre 7,0 milyon ton (%6) 
artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 38,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 1,7 
milyon hektar (%5) artış göstermiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,45 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki 
yıla göre  %1 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


