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Soya Fasulyesi 

 
Brezilya: Farklı bir tampon mahsulü yapım aşamasında 
 
Brezilya’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 112 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton (%2) yükselmiş, fakat bir 
önceki yıla göre ise %2 düşmüştür. 
 
Arjantin: Sezonu bitirmek için daha fazla yağmur gerekli 
 
Arjantin’de soya fasulyesi için, 2018/2019 yılı tahmini 54 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %4, bir önceki yıla göre ise %7 düşüktür. 
 
Hindistan: Kuru hava şartları verimi olumsuz etkiledi 
 
Hindistan’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 9.5 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre ise %17 düşüktür.  
 
Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Analizler mevcut üretim tahminini destekliyor 
 
Ukrayna’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 13 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında değişmemiş, bir önceki yıla göre ise 2.2 milyon ton 
daha düşüktür. 

 
Palmiye Yağı 
 
Malezya: Rekor üretim tahmin ediliyor 
 
Malezya’da palmiye yağı üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 20.5 milyon tondur. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında değişmemiş, bir önceki yıla göre ise %9 
daha yüksektir. 

 
Mısır 
 
Meksika: Uygun yağışlar verimi artırdı 
 
Meksika’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 26.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %1 yukarıda, bir önceki yıla göre ise %4 daha 
düşüktür. 
 
Arjantin: Isı ve kuraklık tahmini verimi düşürüyor 
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 42 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermedi, bir önceki yıla göre ise %2 daha 
fazladır. 

 
 
 



 
 
 
Pamuk 
 
Brezilya: Üretimin yüksek bölgelerde artması tahmin ediliyor 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 8 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.3 milyon ton, bir önceki yıla göre ise %14 daha 
fazladır. 
 
Hindistan: Pembe pamuk kurdu verimi etkiledi 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 28.5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %3 düştü, bir önceki yıla göre ise %6 daha 
yüksektir. 
 
Avustralya: Üretimin tahmini azaldı 
 
Avustralya’da pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 4.4 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.2 milyon ton düştü, bir önceki yıla göre ise 0.35 
milyon ton daha fazladır. 

 
Çin: Geçen yılın rekor verimi nedeniyle üretim tahmini %21 arttı 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 27.5 milyon tondur. Üretim beklentisi 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %4, bir önceki yıla göre ise %21 daha fazladır. 
 

Buğday 
 
Arjantin: Hasat tamamlandı 
 
Arjantin’de buğday için, 2017/2018 yılı tahmini 18 milyon ton üretim beklenmektedir. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %0.3 yükselirken, bir önceki yıla göre ise 
seviyesinden %0.2 düşüktür. 
 
Ukrayna: Farklı tampon bitkileri 
 
Ukrayna’da buğday için, 2017/2018 yılı tahmini 27 milyon ton üretim beklenmektedir. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.5 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 0.2 milyon 
ton daha yüksektir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


