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Mısır 
 
Brezilya: Üretim tahmini geçen yıla göre %7 düştü 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 92 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2.5 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre ise 6.5 milyon 
ton (%7) daha düşüktür. 
 
Güney Afrika: Şubat ve Mart aylarındaki yoğun yağışlar mahsul beklentisini artırıyor. 
 
Güney Afrika’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 13.2 milyon tondur. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.2 milyon ton (%4) yükseldi, fakat bir 
önceki yıla göre 4.4 milyon ton (%25) daha düşüktür. Son 5 yılın ortalamasına göre ise 0.5 
milyon ton (%4) yükseldi. 
 
Arjantin: Devam eden kuraklık verim beklentilerini düşürmektedir 
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 33 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %8, bir önceki yılın aynı mevsimine göre %20 daha 
düşüktür. 
 

Pamuk 
 
 
Brezilya: Üretim tahmini geçen yıla göre %24 arttı 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 8.7 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %9, bir önceki yıla göre ise %24 daha fazladır. 
 

Palmiye yağı 
 
Endonezya: Tahmini hasat alanı yükseldi 
 
Endonezya’da palmiye yağı üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 38.5 milyon tondur. 
Üretim beklentisi geçen aya göre değişmedi, bir önceki yıla göre ise %7 daha fazladır. 
 

Ayçiçeği 
 
Fransa: Olumlu hava durumu rekor seviyeye ulaştı 
 
Fransa’da ayçiçeği için, 2017/2018 yılı tahmini 1.6 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0.3 milyon ton fazla iken bir önceki yıla 
göre ise %36 daha fazladır. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pirinç 
 
Brezilya: Verim yüksek tahmin edildi 
 
Brezilya’da pirinç üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 11.9 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %3 yükseldi, bir önceki yıla göre ise %4 daha azdır. 

 
Filipinler: Rekor üretim tahmini 
 
Filipinler’de pirinç üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 12.3 milyon ton rekor 
seviyesindedir. Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %3, bir önceki yıla göre ise 
%5 daha fazladır. 

 
Sri Lanka: Pirinç üretiminin düşmesi bekleniyor. 
 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 0.88 milyon hektar 
seviyesindedir. Üretim beklentisi geçen yıl ile karşılaştırıldığında %30 yüksek, 5 yılın 
ortalamasına göre ise %7 daha düşüktür. 

 
Soya Fasulyesi 

 
Brezilya: Rekor üretim bekleniyor 
 
Brezilya’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 115 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre ise 
0.9 milyon ton (%1) yüksektir. 

 
Arjantin: Kuraklık verim beklentilerini azaltmıştır 
 
Arjantin’de soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 40 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %15, bir önceki yıla göre ise %31 düşüktür. 
 
Hindistan: Üretim tahmini revize edildi 
 
Hindistan’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 9 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim, bir önceki yıla göre %12 daha düşüktür. 
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