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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ocak 2021) 

 

Mısır 
 
Arjantin: Kurak hava koşulları verimi düşürdü 
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 47,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %7 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,79 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%3, bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir. 
 
Brezilya: İlk mısır hasadı kurak hava koşullarından etkilendi. 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 109,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 7 milyon ton (%7) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 19,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 1 milyon 
hektar (%5) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,59 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %1, 
son beş yılın ortalamasına göre de %7 artış göstermiştir. 
 
Hindistan: Mısır ekili alan yukarı yönlü revize edildi 
 
Hindistan’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 28,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %2 artış gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 9,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %3 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,03 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 

Soya 
 
Arjantin: Kuraklığa bağlı olarak verim düşüş gösterdi 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 48,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 16,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre ve bir 
önceki yıla göre değişim göstermemiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,87 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki 
aya göre  %4, bir önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir. 
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Çin: Üretim önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildi 
 
Çin’de soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 19,6 milyon tondur. Beklenen üretim, bir 
önceki aya göre 2,1 milyon ton (%12), bir önceki yıla göre de %8 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 9,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre ve bir 
önceki yıla göre 0,6 milyon hektar (%6) artış göstermiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,99 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki 
aya göre  %6, bir önceki yıla göre de %2, son beş yılın ortalamasına göre de %7 artış 
göstermiştir. 

 
Yer fıstığı 
 
Hindistan: Hasat alanı tahminleri aşağı yönlü revize edildi 
 
Hindistan’da yer fıstığı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 6,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki yıla göre %4 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 5,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %3 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %15 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,16 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %9 düşüş göstermiştir.  
 
Pamuk 
 
Mali: Ekili alanda azalmaya bağlı olarak üretimde keskin düşüş gerçekleşti 
 
Mali’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 285.000 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 115.000 balya (%29), bir önceki yıla göre de 
1,07 milyon balya (%79) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 165.000 hektar olup, bir önceki aya göre 35.000 hektar (%18), bir önceki 
yıla göre de 570.000 hektar (%78) düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 376 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına 
göre %7 düşüş göstermiştir. 
 
Türkiye: Ekili alanın azalmasına karşın, rekor seviyede ürün elde edilmesi beklenmektedir 
 
Türkiye’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 2,9 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre %4 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %16 
düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 350.000 hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre %39 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.804 kilogramdır.  
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Avustralya: Su kaynakları kullanımının geliştirilmesiyle, üretim yukarı yönlü revize edildi 
 
Avustralya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 2,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,1 milyon balya, bir önceki yıla göre de 1,875 
milyon balya (%300) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 275.000 hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre %360 artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.979 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına 
göre %10 artış göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Rusya: Üretim rekor seviyelerde gerçekleşti 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 85,3 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %16 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 59,8 milyon tonu kış buğdayını, 25,5 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
Hasat alanı beklentisi, değişim göstermeyerek 28,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir 
önceki aya değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,98 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%2, bir önceki yıla göre de %11 artış göstermiştir. 
 
Pirinç 
 
Vietnam: Ekili alan düşüş eğilimine devam ediyor 
 
Vietnam’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 27,1 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında marjinal olarak artış gösterirken, bir önceki yıla göre 
değişim göstermemiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre marjinal 
olarak düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe artış göstermiş, son beş yılın 
ortalamasına göre de %3 düşüş göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,87 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1 
artış gösterirken, bir önceki yıla göre marjinal olarak düşüş göstermiştir. 
 
Filipinler: Tahmini pirinç üretimi, rekor düzeyde gerçekleşen en yüksek ikinci üretimdir 
 
Filipinler’de pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 12 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %3, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 4,65 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2, bir 
önceki yıla göre de marjinal olarak artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %1 düşüş 
göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,10 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya ve bir 
önceki yıla göre marjinal olarak, son beş yılın ortalamasına göre de %3 artış göstermiştir. 
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