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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ekim 2021) 

 

Buğday 
 
Kazakistan: Aşırı sıcaklar ve ortalamanın altındaki yağışlar verimi düşürüyor   
 
Kazakistan‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 12,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %16 düşüş göstermiştir.   
 
Hasat alanı beklentisi 12,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 0,94 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%4, bir önceki yıla göre de %20 düşüş göstermiştir. 

 
Kanada: Batı Kanada'yı etkileyen tarihi kuraklık nedeniyle, bahar buğdayı üretim beklentisi 
aşağı yönlü revize edildi 
 
Kanada‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 21,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 2,0 milyon ton (%9), bir önceki yıla göre 14,2 milyon ton (%40) 
ve son beş yılın ortalamasına göre de %35 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 700.000 
hektar (%8), bir önceki yıla göre %15, son beş yılın ortalamasına göre de %11 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,47 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya %1, bir 
önceki yıla göre %30, son beş yılın ortalamasına göre de %28 düşüş göstermiştir.  
 

Mısır 
 
Guatemala: Kuraklık ve aşırı yağışlar üretimi düşürdü 
  
Guatemala’da mısır üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 1,6 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 0,3 milyon ton, bir önceki yıla göre de 45.000 ton (%3) düşüş 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 900.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 50.000 
hektar (%5) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 50.000 hektar (%6) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,77 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %8 
düşüş göstermiştir. 
 
Ukrayna: Erken hasat sonuçları verimin düşük olduğunu gösteriyor 
  
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 38,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %25 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,01 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %3 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %25 artış göstermiştir. 
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Pirinç 
 
Hindistan: Hasat alanının artış göstermesi, üretimi rekor düzeye çıkardı 
 
Hindistan’da pirinç üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini 125 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 45,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir 
önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,12 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %1 
artış göstermiştir. 

 
İran: Kuraklığa bağlı olarak üretimin düşeceği tahmin ediliyor 
 
İran’da pirinç üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini 1,9 milyon tondur. Beklenen üretim bir 
önceki aya göre %5, bir önceki yıla göre de %5 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 560.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir 
önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,14 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %3 
düşüş göstermiştir. 
 
Madagaskar: Güneydeki aşırı kuraklığa rağmen, ortalama üretim devam ediyor 
 
Madagaskar’da pirinç üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini 2,6 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre hafifçe artış 
göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre ve yıla 
göre değişim göstermemiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,86 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %5 
düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %2 artış göstermiştir. 

 
Kolza 
 
Kanada: Üretim ve verim aşağı yönlü revize edildi 

 
Kanada‘da kolza üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 13,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre 1,0 milyon ton (%7), bir önceki yıla göre 6,5 milyon ton (%33), son 
beş yılın ortalamasına göre de %36 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %6, son beş yılın ortalamasına göre de %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.48 ton olup, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla 
göre %37, son beş yılın ortalamasına göre de %36 düşüş göstermiştir.  

 
 
 
 
 



 

15.Y.04 / 0 / 6.4.2018 

 

 
Soya 
 
Arjantin: 2021/22 ekim sezonu başlıyor 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini 51,0 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %10 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 16,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,02 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir. 

 
Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Erken hasat sonuçlarına göre verim düşüş gösterdi  
 
Ukrayna’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini 17,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %21 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve yıla göre 
değişim göstermemiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,43 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %21 artış göstermiştir.  
 
Pamuk 
 
Hindistan: Güneybatıda muson yağışlarının gecikmesi nedeniyle hasat alanı düşüş gösterdi 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini olarak 480 poundluk 28,0 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 
değişim göstermemiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 12,4 milyon hektar olup, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de 
%5 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 492 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre hafifçe, 
son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış göstermiştir. 
 
Türkiye: Hasat alanında artış olmasına rağmen, gerçekleşen kısa süreli kuraklık nedeniyle 
verim düşüş gösterdi 
 
Türkiye’de pamuk üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini olarak 480 poundluk 3,6 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %24 artış 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 450.000 hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre %29 artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.742 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %3 düşüş 
göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


