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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Nisan 2019) 

 
Mısır 
 
Güney Afrika: Kuraklık, bir önceki yıla göre üretimin düşmesine neden olacak 
 
Güney Afrika’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için 11,0 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre de 2,1 milyon ton 
(%16) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre 0.23 milyon hektar (%9) düşüş 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 4.58 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %8, son beş yılın ortalamasına göre de hafifçe bir 
düşüş göstermiştir. 
         

Brezilya: Üretim tahminleri yükseldi 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için 96,0 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 1,5 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre 14 milyon ton (%17) 
artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 17,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 5.58 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%2, bir önceki yıla göre %13 artış göstermiştir.  
 
Avrupa Birliği: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Avrupa Birliği’nde mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için 63,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2,1 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre 0,9 milyon ton 
(%1) artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre de %3 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 8,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre 0,2 milyon 
hektar (%2) artış gösterirken, bir önceki yıla göre 0,1 milyon hektar (%1), son beş yılın 
ortalamasına göre %9 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün hektar başına 7.62 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%1, bir önceki yıla göre %3 ve son beş yılın ortalamasına göre %7 artış göstermiştir. 

 
Arpa 
 
Afganistan: Yetersiz yağışlar sebebiyle üretim geriledi 

 
Afganistan‘da arpa üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için 0,2 milyon tondur. Üretim beklentisi 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 0,2 milyon ton,  bir önceki yıla göre ise %43 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 0,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında 0,1 milyon ton, bir önceki yıla göre ise %40 düşüş göstermiştir. 
 



   
 

15.Y.04 / 0 / 6.4.2018 

 

Elde edilen ürün hektar başına 1.33 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%5, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise %24 düşüş göstermiştir. 
 

Soya 
 
Brezilya: Üretim yukarı yönlü revize edildi 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için 117,0 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 0,5 milyon ton artarken, bir önceki yıla göre 122 milyon ton 
hasat üzerinden %4 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 36,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3.24 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
hafifçe bir artış gösterirken, bir önceki yılın hasadın %7 altında gerçekleşmiştir.  
 

Ayçiçeği 
 
Arjantin: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Arjantin’de ayçiçeği üretim beklentisi, 2018/2019 yılı 3,6 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında yaklaşık %3, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,8 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %1, bir önceki yıla 
göre de %6 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün hektar başına 2.03 tondur. Elde edilen ürün geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%2’den az bir artış gösterirken, bir önceki yıla göre yaklaşık %4 düşmüş, son beş yılın 
ortalamasına göre de neredeyse %2 artış göstermiştir. 
 

Pirinç 
 
Sri Lanka: Üretim tekrar yükselişe geçti 

 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 2,96 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki yıla göre iyileştirilmiş koşullar nedeniyle %32 artış göstermiştir. 
 
İki yıl süren kuraklıktan sonra, yağış üretim alanlarında ortalama seviyelerde kaydedilmiş ve 
hasat alanı ortalama seviyelere dönmüştür. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki yıla göre %43 artış 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün hektar başına 3.96 tondur ve neredeyse %8’lik bir düşüş göstermiştir.  
 

Pamuk 
 
Çin: Üretim bir önceki yıla göre daha yüksek 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı 480 poundluk 27,8 milyon balyadır (6,42 milyon 
ton). Beklenen üretim geçen ay bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %1, son beş yılın 
ortalamasına göre de %3 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 
0,2 milyon hektar %4, bir önceki yıla göre de %3 artış göstermiştir. 
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Elde edilen ürün hektar başına 1.726 kilogramdır. Elde edilen ürün bir önceki ay ile 
karşılaştırıldığında %3,4, bir önceki yıla göre de %2 düşüş gösterirken, son beş yılın 
ortalamasının (1.602 kilogram) %8 yukarısında gerçekleşmiştir. 
 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


