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Pamuk 
 
Çin: Üretim, geçen yıla göre hafif bir düşüş gösterecek. 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 27 milyon tondur. Üretim beklentisi 
bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %2 düşüktür, 5 yılın ortalamasına bakıldığında ise aynı 
seviyededir. 
 
Hindistan: Üretim tahmini, bölgedeki düşüşe rağmen değişmedi. 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 28.5 milyon tondur. Üretim bir 
önceki yıla göre değişmedi. Hasat alanı ise, geçen yıla göre %4 düşüşle 11.8 milyon hektar 
olacak. 
 

Buğday 
 
Rusya: Tahmini verim ikinci en yüksek rekor olacak 

 
Rusya’da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 72 milyon tondur. Bir önceki 
yıl üretim miktarı 85 milyon tondur Beklenen üretim miktarı bir önceki yıla göre ise 13 milyon 
ton (%15) daha düşüktür. 

 
Ukrayna: Nisan ayının sıcak geçmesi mahsul gelişimini hızlandırdı 

 
Ukrayna’da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 26.5 milyon tondur. Üretim bir 
önceki yıla göre 0.5 milyon ton, 2015/2016 rekor üretim seviyesinden 0.8 milyon ton 
düşüktür.  

 
Kuzeybatı Afrika: Bol yağışlar sebebiyle üretimde rekor seviye bekleniyor 

 
Kuzeybatı Afrika’da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 12.5 milyon ton 
rekor seviye bekleniyor. Beklenen üretim bir önceki yıla %17, son 5 yılın ortalamasına göre ise 
%30 arttı. 

 

Arpa 
 
Avustralya: Üretim alanı artmasına rağmen üretim sabit kaldı 
 
Avustralya’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 24 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen yıl ile karşılaştırıldığında 2.5 milyon ton (%12) yüksektir. Hasat alanı beklenen 
tahmini 12,2 milyon hektar olup, bir önceki yıla göre %1 daha azdır. 

 
Meksika: Son 5 yılın en yüksek üretimi 
 
Meksika’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 1 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %37, bir önceki yıla göre ise %3 ve son 5 yılın 
ortalamasına göre %29 yüksektir. 

 
 
 



 
Mısır 
 
Brezilya: Üretim kuraklık nedeniyle yüzde 5 azaldı. 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 87 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 5 milyon ton (%5), bir önceki yıla göre ise 11.5 milyon 
ton (%12) daha düşüktür. 
 
Çin: Üretim tahmini geçen yıla göre artış gösterdi 
 
Çin’de mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 225 milyon tondur. Beklenen üretim 
bir önceki yıla göre ise 9.1 milyon ton (%4), 5 yılın ortalamasına göre ise %3 daha yüksektir. 

 
Soya Fasulyesi 

 
Brezilya: Geçen yılın rekoru ile eşleşecek üretim tahmini 
 
Brezilya’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 117 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında eşit seviyededir. Hasat alanı için tahmini 
rekor seviye 36.5 milyon hektar olup bir önceki yıla göre ise %4 daha yüksektir. 
 

Kolza Tohumu 
 
Kanada: Tahmini en yüksek ikinci üretim alanı 
 
Kanada’da kolza tohumu için, 2018/2019 yılı tahmini 21.1 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim bir önceki yıla göre %2 daha düşüktür. Verim 10 yıllık trend olan hektar 
başına 2.32 milyon ton civarı üretim yine beklenmektedir. 
 
Avrupa Birliği: Verim bir önceki yılın üstünde beklenmektedir. 
 
Avrupa Birliği’nde koza tohumu üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 22.4 milyon 
tondur. Beklenen üretim bir önceki yıla göre ise 0.2 milyon ton (%1) düşük, 5 yılın 
ortalamasına göre ise %1 daha yüksektir. 
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